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A luz verdadeira do animal Racional é a luz do mundo de 

sua origem, a LUZ RACIONAL, do MUNDO RACIONAL. 
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ESTAMOS EM PLENA FASE DE 

APARELHO RACIONAL. 

 

 

 

 

 
Esta é a descoberta dos dois mundos: o elétrico e 

magnético, que é o mundo que nós habitamos e o outro mundo, 

que é a PLANÍCIE RACIONAL, de onde saímos e que deu 

conseqüência a este, por nos deformarmos em animais 

Racionais. 

 

E assim, com a leitura assídua deste conhecimento, 

adquire-se a Vidência Racional e o vivente verá a PLANÍCIE 

RACIONAL, o lugar de origem de todos. 

 

Neste conhecimento, a revelação dos dois mundos. 

 

O mundo já passou por uma infinidade de fases estamos 

agora na fase de Aparelho Racional. É a última fase da vida da 

matéria. A fase em que todos vão ficar aparelhados no seu 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

E daí recebendo todas as orientações precisas, para o seu 

equilíbrio aqui nesta vida. A verdadeira Fase Racional, quando 

todos vão entrar em contato e se comunicarem com o 

RACIONAL SUPERIOR, recebendo todas as orientações 

transmitidas pelo RACIONAL SUPERIOR, para o seu 

equilíbrio aqui, nesta vida. 
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O ser humano é o parasita mais monstruoso, 

que existe sobre a terra em razão dos crimes hediondos 

que pratica contra as leis naturais. 

 

* * * 

 

O homem é um vago bicho sem destino, 

que nasceu em cima desta terra, 

sem saber porquê, nem para quê. 

 

* * * 

 

Nesta Obra, vamos saber o por quê. 

 

* * * 

 
Conhecimento de retorno ao lugar de origem de 

todos, a PLANÍCIE RACIONAL, o nosso Mundo de 

Origem, de onde todos vieram e para onde todos vão, 

como vieram e como vão. 

 

A salvação do animal Racional só pode ser feita pelo 

mundo de sua origem, o MUNDO RACIONAL e mais 

ninguém. 

 

Esta é a descoberta dos dois mundos. O elétrico e 

magnético em que habitamos e o da PLANÍCIE 

RACIONAL, de onde saímos e que deu conseqüência a 

este em que vivemos. 

 

Com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se 

a Vidência Racional e o vivente verá a PLANÍCIE 

RACIONAL, o lugar de origem de todos. 
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ATENÇÃO 

 

 

 

 

 
Está aí o ponto glorificador do animal Racional, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo 

dentro dos seus lares a Luz Racional e sendo atendidos 

dentro dos seus lares. Não havendo necessidade de ir a 

lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados 

em tudo, receberão todas as orientações precisas para o 

seu equilíbrio. 

 

É como estão vendo, o conhecimento natural, não de 

ciência da imaginação de ninguém. Não é arte, pois 

ciência é arte e sim, de cá de cima, do outro mundo, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, vem de outro mundo, que é da PLANÍCIE 

RACIONAL, todas as orientações precisas, dentro dos 

seus lares e onde estiverem para o equilíbrio de todos. 

 

Portanto, não há templo, não há sinagoga, não há casa 

de pregações, para pregar a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Não! Cada qual nos seus lares receberá todas as graças do 

seu Mundo de Origem. 
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A origem é Racional e receberão todas as orientações 

precisas dentro dos seus lares. 

 

Do mundo de sua origem, receberão todas as 

orientações precisas, onde estiverem. 

 

Portanto, não há necessidade de templos, nem 

sinagogas para todos serem orientados. Dentro dos seus 

lares, ou onde estiverem receberão todas as orientações 

precisas de seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

E assim, está na hora dos animais Racionais vibrarem 

de alegria, todos vibrando de alegria, por terem encontrado 

com o seu verdadeiro Mundo de Origem, por encontrarem 

o rumo certo e por não ser esperada semelhante coisa, a 

emoção será muito grande! E assim, vibrando de alegria, o 

contentamento é geral, de forma que o animal Racional 

não saberá como agradecer de tanta alegria, a divina graça 

alcançada, da mudança definitiva para o seu verdadeiro 

Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Este conhecimento não é para o comércio da 

exploração, e sim, para a salvação de todos. Quer dizer: a 

volta de todos ao seu Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. O mundo verdadeiro do animal Racional é o 

MUNDO RACIONAL. 

 

A este conhecimento, acompanha um emissário do 

Dono do Livro, o RACIONAL SUPERIOR, para fazer o 

que for necessário pelo leitor. 
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NOTA 

 

―Por o ser humano ser um centro astrológico, é que, 

com o tempo, tinha que chegar à conclusão de encontrar 

em si mesmo, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL e nela, o 

porta-voz da verdade das verdades, por a natureza dos 

viventes ser adequada à natureza que os fez, pois, são 

formados por esta natureza e por isso, dependem dela para 

viver, sendo então, formados por sete partículas e 

dependerem delas.‖ 

 
 

* * * 

 
 

NOTA DO RESPONSÁVEL. 

 
 

Esta Obra é o fruto da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Nela estão expostos, da forma mais simples e clara, todos 

os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que 

o habitam, os esclarecimentos da origem de tudo, do antes 

de ser tudo, o que era e como chegou a ser o que é, pela 

degeneração e deformação da natureza. 

 

Não é um conhecimento extraído do saber deste 

mundo, e sim, a verdade das verdades, ditado pelo 

RACIONAL SUPERIOR entidade da PLANÍCIE 

RACIONAL, através do seu representante, responsável 

por esta edição. 

 
 

MANOEL JACINTHO COELHO 
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PLANÍCIE RACIONAL 

 

Planície Racional onde estavam os Racionais com o seu 

progresso; de onde nós saímos e para onde nós vamos por meio 

da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
 

Parte Racional - Planície que não estava pronta para entrar 

em progresso 
 

 

1º Começaram a progredir por conta própria; 

2º Neste progresso começou o foco de luz formado pelas virtudes que 

os Racionais iam perdendo; 

3º Neste progresso já no fim da extinção daqueles corpos; 
4º Neste degrau durou uma longa eternidade para a formação dos 

corpos; 

5º Neste degrau já se entendiam por meio de guinchos; 

6º Nesta formação começaram a soltar a voz, eram gagos; 

7º Gagos mais adiantados; começou a formação da lua; 

8º As virtudes começaram a se reunir, as virtudes da planície e da 

resina; veio aí a origem das estrelas; 

9º Gagos mais adiantados; mas este adiantamento não era ainda de 

entendimento; iam soltando a voz; 

10º Gagos com algum entendimento, mas muito vago; 

11 º Com mais um pouco de entendimento; 

12º A resina já bem desenvolvida a sua deformação; 

13º Começou a separação das terras; 

14º Onde começou a vegetação muito diferente desta, e a dilatação 

dos órgãos; 

15º Começou a criação da bicharada e a fazerem uso de alguns 

vegetais; 

16º Começou a aparecer a dilatação dos órgãos; até aí eram eternos; 

17º Onde começaram a surgir os casos de morte; novas criações. 

Durou uma longa eternidade morrendo e nascendo gagos; 

18º Neste progresso a lua já aparecia com as suas modificações; as 

estrelas também; 

19º A vegetação completamente modificada; já existia dia e noite; 
20º Novas criações, novos entendimentos; já se entendiam 

regularmente; 

21º Neste progresso foi que nasceram os primeiros passos que  aí 

estão. 
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Mundo Parte por onde nós entramos que se deformou 

Racional 
PLANÍCIE RACIONAL - Curso Superior 

 
 

E ASSIM FOI NOSSO PRINCÍPIO 

DE ONDE NÓS VIEMOS 

 

 

 

 

 

 

ASTRAL SUPERIOR COM SEUS HABITANTES 

CURSO SECUNDÁRIO 
 

 
 

 

 

 

 

ASTRAL INFERIOR COM SEUS HABITANTES 

QUE CHAMAMOS DE ESPÍRITOS 

CURSO PRIMÁRIO DO ENCANTO 

 

 

 

FLUIDO 

ELÉTRICO 

E MAGNÉTICO 

 

 

 

 
 

SOL, LUA ESTRELAS, 

ÁGUA, TERRA, ANIMAIS E VEGETAIS 

AS SETE PARTES DO PORQUÊ ASSIM SOMOS 
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ADVERTÊNCIA 

 
 

A vida e a organização dos seres orgânicos são de uma 

forma tal, que os seres orgânicos fazem confusões com a vida. 

A vida tem as suas organizações muito claras para quem sabe 

viver. Mas para quem não sabe viver, torna-se desorganizada 

e os seres orgânicos imperam no digladiamento, na 

digladiação da vida. 

 

A vida, para ser bem formada, bem constituída, firme 

equilibrada ao bom viver, é preciso que os seres orgânicos e 

as organizações sejam todas paralelas ou adequadas ao modo 

de que se constitui a vida; que a vida também é constituída de 

diversas organizações e de diversos meios do poder da vida.  

O poder da vida está naquilo que as organizações podem 

corresponder para equivaler à vida. 

 

O que vale o vivente ter vida, viver e não saber viver? 

Não vale nada. Porque quanto mais procura se organizar na 

vida, mais se desorganiza e se desorganizando, mais o 

sofrimento o vem tragando e mais sofrimento. 

 

É como a maré, sempre contra a maré, dentro do mar 

revolto. E assim estas tempestades que reinam na vida do 

vivente, que naufraga essa vida preciosa, por estas 

tempestades feitas por não saber viver e fica o vivente a 

imaginar e a dizer: ―- Quanto mais eu procuro o bem, mais ele 

de mim se distancia, mais longe fica, ou talvez no infinito, 

porque não enxergo o que vou fazer da vida.‖ E fica o vivente 

neste crepúsculo amargo, neste sonho de sofredor 

desesperado, neste sonho de lágrimas, neste pesadelo infernal, 

pensando uma infinidade de coisas e não sabendo como 

resolver o seu ideal. 
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FLUIDO ELÉTRICO E MAGNÉTICO 

 

 

 

 
O rádio é um aparelho elétrico e magnético igual ao ser 

humano. Um aparelho elétrico e magnético que só transmite o 

que as emissoras querem e assim são os aparelhos elétricos e 

magnéticos de origem Racional e por isso são animais 

Racionais, que uma vez imunizados, receberão as orientações, 

as transmissões, os diálogos, as conferências da emissora da 

PLANÍCIE RACIONAL. Hipótese: a PLANÍCIE 

RACIONAL é a emissora e aqui em baixo, os aparelhos 

fluídicos elétricos e magnéticos. Para isso, para terem esse 

contacto é preciso conhecerem o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, para que se Imunizem; daí recebendo todas as 

orientações da PLANÍCIE RACIONAL, do lugar de sua 

origem, por isso são animais Racionais, porque saíram da 

PLANÍCIE RACIONAL. A origem é Racional, é só conhecer 

o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL para ficarem 

imunizados, que receberão todas as orientações precisas para 

o equilíbrio da vida, todas as conferências que forem 

necessárias e todos os esclarecimentos que forem necessários 

para o equilíbrio de todos. 

 

Portanto, são aparelhos elétricos e magnéticos, que 

receberão todas as orientações da base de origem, vamos 

dizer: da emissora Racional da PLANÍCIE RACIONAL. Uma 

simples comparação do aparelho de rádio que só transmite o 

que as emissoras querem por ser elétrico e magnético. E o ser 

humano que é um aparelho elétrico e magnético é um corpo 

em matéria fluídica elétrica e magnética que transmite o que 

recebe tudo que for necessário, da PLANÍCIE RACIONAL. 
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Mas os imunizados têm que andar em contacto com a 

Emissora Racional. Assim, chegando o equilíbrio de todos ou 

aí estando o equilíbrio de todos, que receberam tudo que é 

preciso e necessário para o equilíbrio e a boa marcha desta 

vida, pois estão no fim deste encanto pavoroso, pavoroso por 

viverem, por virem vivendo há muito, como animais 

Racionais, sem nada conhecerem da origem desse ser, da 

origem do seu ser e dos seres que compõem o mundo fazendo 

mistério de tudo, conservando os mistérios, vivendo igual a 

um bicho, por não saberem solucionar os mistérios, os 

enigmas. Sabem de tudo, tudo claro, tudo em caminho de 

chegarem aos seus lugares verdadeiros, de animais Racionais, 

para Racionais puros, limpos e perfeitos, a nossa base de 

origem, que pela deformação, surgiu esse tudo aparente 

enigmático, misterioso em que aí vivem e aí ainda viviam, 

sem saberem por que viviam assim, sem saberem por que 

eram assim, sem saberem de onde tudo isso se originou, de 

onde tudo isso surgiu e vivendo ainda as fracas experiências e 

sempre em experiências, para acertarem ou não. 

Embora acertem, tudo fica sempre na mesma, porque 

basta ser deformado para ficar sempre na mesma e ir de pior 

para pior, porque a deformação é um mal e o que vai mal, vai 

se destruindo, porque o mal por si mesmo se destrói, porque 

dentro da deformação é o tal certo aparente, hoje mesmo se 

destrói, hoje está certo, amanhã não, hoje é verdade, amanhã 

já não é verdade. E assim é tudo na ciência em tudo, hoje está 

bem, amanhã já não está, hoje está novo está servindo, 

amanhã está velho, já não serve mais; sempre renovando, tudo 

de pior para pior, sempre com essa instabilidade, hoje está 

certo, amanhã já não está, hoje certo de um jeito, amanhã já é 

outro, sempre por encontrarem o certo dentro da deformação. 

Nunca poderiam encontrar o certo, o certo aparente, hoje 

parece que é certo, amanhã já não é, assim, nunca concluindo 

o verdadeiro saber, por não estar o verdadeiro saber aí no 

encanto, por não estar o verdadeiro saber aí, nessa 

deformação. 
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Nessa deformação não existe nada de verdade, 

principiando pela própria vida, que não é verdadeira, se fosse 

verdadeira, ninguém a perdia; por não ser verdadeira é que se 

acaba e assim é tudo, aparências não são verdades, a verdade 

do encanto é aparência só eis as razões das modificações de 

tudo, tudo se modificando. Costumam dizer: ―Estamos 

progredindo.‖ Por desconhecerem o encanto e o verdadeiro 

ser; porque se conhecessem no encanto o verdadeiro ser, 

diriam e veriam logo, que o mal por si mesmo se destrói então 

diriam: ―Nós estamos nos destruindo com esse progresso de 

destruição e por isso, tudo cada vez pior, as melhoras só ficam 

nos planos, as melhoras só ficam nas esperanças e sempre 

tudo de mal a pior, devido ao progresso da degeneração, tudo 

vai degenerando enfraquecendo, minguando.‖ 

 

Eis aí a multiplicação do sofrimento, do progresso de 

destruição dos próprios seres; o que degenera progredindo, se 

multiplica de pior para pior, até vir à extinção, acabar em 

nada, se enfraquecendo, diminuindo, pelo progresso da 

degeneração, até desaparecer. Está aí o bonito progresso do 

encanto está aí o bonito progresso da deformação, a 

destruição dos próprios seres, por desconhecerem porque são 

assim, desconhecidos do seu ser, sem saberem por que são 

assim. 

 

Portanto, não podiam ter certeza do que vinham fazendo, 

tudo inconscientemente, progresso de inconscientes, vendo 

sempre os fracassos, por não estar na matéria, no mal, o ponto 

positivo, por não estar no mal, o bem. Julgam e pensam que 

no mal está o bem, devido à inconsciência. 

 

Inconscientes por desconhecerem a verdadeira origem, 

por desconhecerem de onde vieram, porque vieram, porque 

são assim, para onde vão e como vão, por estarem 

desconhecidos do verdadeiro natural, que é de Racionais 

puros e limpos e, por isso, em progresso de inconscientes. Por 
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serem aparelhos elétricos e magnéticos formados assim, 

depois de Imunizados, recebem todas as transmissões 

necessárias, todas as orientações da base Racional, como 

quem diz: ―Lá é que está a emissora e o ser humano, o 

aparelho.‖ Vêm todas as orientações precisas de tudo, para o 

bom andamento e o fim do mundo, naturalmente, sem abalo 

de espécie alguma, porque o que é natural, não abala 

ninguém, o que é natural a pessoa não sente, por ser natural, 

ninguém sente por ser natural. 

 

Está aí o fim do mundo, o fim de todos, tão 

naturalmente, por saberem de onde vieram, para onde vão, 

como vão, o que é, o que são e todos os esclarecimentos 

precisos para o equilíbrio da bicharada, para o equilíbrio dos 

inconscientes, para o equilíbrio dos encantados, que viviam aí 

nesse encanto, nesse mundo, sem darem solução, sem 

saberem por que viviam aí sem saberem porque eram assim, 

sem saberem porque todos assim são, ignorando tudo, fazendo 

mistério de tudo, por ignorar o seu ser. 

 

Portanto, seus inconscientes, tratem de conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para não nascerem mais neste 

encanto pavoroso, para não nascerem mais dentro do fogo, se 

cozinhando, se derretendo, sofrendo. Pela inconsciência que 

têm, sofrem e dizem que sabem, por serem inconscientes. 

Inconsciente não sabe o que diz, sofrendo e dizendo que sabe 

e o sofrimento provando que nada sabem, se soubessem, não 

sofriam, se soubessem, não morriam, se soubessem, não 

viviam agonizando, como todos no mundo do encanto. 

 

Portanto, hoje, conhecendo, sabendo e vendo o porquê 

disto tudo, dessa inconsciência toda, conhecendo a verdadeira 

origem, que é a de Racionais puros, limpos e perfeitos e 

porque se tornaram animais Racionais, tratem de ler, para 

conhecerem o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para não 

nascerem outra vez dentro do fogo, o mundo é fogo, por ser 
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um conjunto fluídico elétrico e magnético, a eletricidade é 

fogo, o sol é fogo, para não nascerem mais dentro dessa 

fogueira, dentro desse inferno, que é o mundo; por muito bem 

que estejam, nunca estão bem, porque tudo é aparência só. 

 

São aparelhos elétricos e magnéticos iguais a um 

aparelho de rádio elétrico e magnético, sendo o rádio, aqui 

desse conjunto elétrico e magnético e o ser humano, de 

origem diferente, por ser de origem Racional. Por ser dessa 

origem, é que são animais Racionais. 

 

Para ter contacto com o seu lugar de origem, basta 

conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para ser 

Imunizado e ter contacto com a sua base de origem, receber as 

transmissões da PLANÍCIE RACIONAL, todas as  

orientações precisas para o bom equilíbrio de todos, para a 

boa marcha de todos, para o sossego de todos, para a paz de 

todos, universalmente, para a boa compreensão entre todos, 

para o bom entendimento entre todos, para extinguir os males 

que existem no corpo, para a felicidade geral. 

 

Tratem de ler com bastante persistência, não percam 

mais tempo. Por viverem perdendo tempo é que sofrem cada 

vez mais. Embarguem o seu sofrimento com a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL e por isso, não percam mais 

tempo; por serem inconscientes, é que são desequilibrados 

desse jeito e para serem conscientes é preciso que se 

imunizem e para se imunizarem, é preciso conhecerem o que 

é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Assim, salvos todos pelo conhecimento verdadeiro da 

origem de todos e do mundo, pela IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Está aí como podem se entender com os puros, 

ter contacto com os puros da PLANÍCIE RACIONAL, se unir 

aos puros da PLANÍCIE RACIONAL, o lugar de origem de 

todos. Mais felicidade do que esta não pode existir para o ser 
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humano, para os encantados está aí o conhecimento 

verdadeiro da formação desse encanto pavoroso, por ser fogo 

elétrico e magnético. O fluido elétrico e magnético é dos 

animais irracionais e o Fluido Racional é do animal Racional. 

Mas, por não conhecerem a sua verdadeira natureza, a sua 

origem, é que estavam sob as influências dos fluidos do 

animal, do elétrico e magnético e por isso, sempre todos no 

mundo, neste desequilíbrio infernal, por estarem sob as 

influências do fluido elétrico e magnético, o fluido do animal, 

o fluido dos bichos, livres pensadores. 

 

Agora, todos de posse do conhecimento da sua 

verdadeira origem de Racionais, puros, limpos e perfeitos 

sabem e conhecem todo o princípio desta deformação, o 

porquê deste mundo, a origem dele, como vieram se 

deformando até chegar como estão e como estavam 

desconhecidos de sua origem, desconhecidos do porque assim 

são e do porquê o mundo assim é. 

 

Perdidos no mundo, iguais ao animal, sem darem 

solução da origem desta vida, sem darem soluções da origem 

do mundo, vivendo igual a um bicho, a um animal, sob as 

influências do fluido elétrico e magnético, que é o fluido do 

ser animal, o fluido do bicho. Está aí a causa do desequilíbrio 

do ser humano, sendo orientados dominados e guiados pelo 

fluido animal, pelo fluido do irracional, o fluido elétrico e 

magnético. 

Agora, conhecem e sabem o porquê desta deformação, 

por que assim ficaram, de onde vieram, como vieram, para 

onde vão e como vão. 

Está em vossas mãos a descoberta maior do mundo, a 

descoberta da origem de todos, de onde todos vieram, antes de 

serem assim como são, deformados, porque deixaram de ser o 

que eram, Racionais puros, limpos e perfeitos, para serem 

como são, deformados, sem solução. Assim hoje conhecendo 
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a sua origem de Racionais puros, limpos e perfeitos, todos vão 

ser dominados e guiados pelo fluido de sua origem, o Fluido 

Racional, pelo fluido da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, porque 

são de origem Racional e por isso, foram qualificados de 

animais Racionais, por serem desta origem e não dessa 

origem de animais irracionais. 

Por meio do Fluido Racional, o fluido da origem, vem o 

equilíbrio integral, o equilíbrio perfeito do ser racional, vai 

fazer uma modificação muito grande, porque estava sob o 

domínio do elétrico e magnético, o fluido animal. 
 

O fluido do vosso verdadeiro natural de racional é muito 

diferente e bem diferente do animal, haja visto uma 

modificação bem grande, mas, naturalmente, sem sentirem, 

porque é do natural de todos então este fluido conversa com a 

pessoa, que é o natural da pessoa, faz conferência com a 

pessoa esclarece tudo que for necessário, tudo que for preciso 

para o equilíbrio da pessoa enfim, tudo que for preciso. 
 

Este fluido entra dentro da pessoa, se coloca dentro do 

―eu‖ da pessoa e bota o elétrico e magnético, o fluido do 

animal para fora. A pessoa perde o instinto de animal, por não 

estar mais sob a influência do fluido irracional. Então, o 

instinto de animal, feito pelo fluido animal elétrico e 

magnético, deixa de existir na pessoa, porque entra o Fluido 

Racional. O Fluido Racional bota o fluido animal para fora do 

corpo e a pessoa perde o instinto animal, começando a ficar 

equilibrada, pela influência pura e natural sem sentir, sem 

abalo de espécie alguma, sem esforço, muito naturalmente. 

 

Assim, vem a modificação dos seres, cada qual no seu 

lugar e o animal Racional no seu lugar. O Racional afasta o 

fluido animal de dentro da pessoa, por meio do Fluido 

Racional e a pessoa começa a respirar oxigênio puro, daí o 

equilíbrio do ser humano, a felicidade do ser humano, cessa 

todo o sofrimento da vida da pessoa. 
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Com o fluido elétrico e magnético, o fluido animal, a 

pessoa só respirava o carbono, porque é fluido da origem do 

mal, o fluido irracional e daí, tudo de ruim na vida da pessoa, 

o desequilíbrio, tudo enfim de ruim sobre a pessoa, devido 

estarem orientados e dominados pelo fluido elétrico e 

magnético, o fluido animal, do animal. 

 

O fluido embrutece a pessoa, faz da pessoa um bicho,  

faz da pessoa uma fera, com a infinidade de temperamentos, 

um desequilíbrio infernal, produz o gênio mal, o nervoso, as 

doenças, tudo isso produzido pelo fluido elétrico e magnético, 

o fluido animal, proporcionador de tanto desequilíbrio do ser 

humano, de todas as enfermidades, de todas as doenças, de 

tudo quanto é ruim, por ser fluido do animal, o fluido mal, o 

elétrico e magnético. Por isso todos viviam mal, não se 

conformando com esta vida assim, sem saberem, sem 

conhecerem porque eram assim e muito menos porque 

ficaram assim. 

Hoje, com o histórico da origem da formação do mundo, 

do encanto, conhecem e sabem o porquê de tudo e porque 

ficaram assim. Vai imperar entre todos, para o bem de todos, 

para a felicidade de todos, para a salvação de todos, o fluido 

da origem do ser humano, o fluido do animal Racional, o 

fluido da base de origem, da PLANÍCIE RACIONAL, de 

onde todos saíram, de onde todos vieram; daí a felicidade 

integral do ser humano, a felicidade integral de todos no 

mundo, por não estarem mais sendo guiados pelo fluido dos 

monstros e sim, pelo fluido do seu verdadeiro natural de 

animais Racionais. 

Está aí o equilíbrio de todos no mundo e o equilíbrio do 

mundo, o elétrico e magnético se afastando do ser humano, se 

retirando do ser humano e imperando a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, o Fluido Racional, daí o bem de todos, assim 

como entrava dentro do ―eu‖ da pessoa, que é um aparelho 

elétrico e magnético, o fluido animal. 
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O elétrico e magnético faz com que a pessoa não pare de 

pensar assim entra o fluido do verdadeiro natural da pessoa, 

dentro do corpo da pessoa, dentro do ―eu‖ da pessoa, o Fluido 

Racional e bota o fluido animal para fora, daí o equilíbrio da 

pessoa, tudo dando certo na vida da pessoa, a pessoa é 

orientada para tudo, daí o bem-estar geral, o sossego, a paz, a 

alegria, a satisfação de viver, por viver feliz. O fluido elétrico 

e magnético é mal puro, a eletricidade é fogo, porque houve a 

deformação, como sabem, do começo; e o magnético, o fluido 

magnético é mal puro. Agora, a pessoa sujeita a esses dois 

fluidos animais tinha que se tornar mesmo descompreendida e 

assim o mundo foi qualificado como um hospício. 

Todos são iguais, porque são de um ser só, o ser 

humano, mas todos desiguais, porque todos pensam diferente 

uns dos outros eis a razão da desregulagem produzida pelo 

fluido animal, o fluido elétrico magnético, causador de todas 

as ruínas do ser humano, de todo o sofrimento do ser humano, 

de todas as monstruosidades, de toda a selvageria, o fluido 

elétrico e magnético, o fluido dos livres pensadores, que são 

os animais irracionais. 

Até que chegou o dia de saberem e conhecerem o porquê 

do mundo ser assim, uns contra os outros, devido ao fluido 

animal, que proporcionou todo esse desequilíbrio do ser 

humano ser insaciável desse jeito. O fluido do ser, da origem 

do ser humano, pois todos são de origem Racional e por isso, 

são animais Racionais, o fluido da origem de todos é que vai 

agora dominar todos, orientar todos, guiar todos, conversar 

com todos. O fluido da base de origem dos animais Racionais, 

que é o ser humano. Assim como o fluido elétrico e 

magnético entra no ―eu‖ da pessoa, com muito mais 

naturalidade entra o Fluido Racional, por ser da origem da 

pessoa, o Fluido Racional entra no ―eu‖ da pessoa, que o ―eu‖ 

é a casa do fluido. O eu da pessoa é onde habitam os fluidos. 

O Fluido Racional entrando na pessoa, se localiza dentro 

do ―eu‖ da pessoa e a pessoa fica Imunizada; uma vez 



23 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO –2º O 

 

 

Imunizada recebe as orientações precisas para o seu equilíbrio 

e a durabilidade dos anos de vida, porque não é mais atingida 

pelos fluidos do mal, que é o elétrico e magnético, onde estão 

todos os males reunidos, todas as doenças reunidas, todos os 

venenos reunidos. Uma vez o fluido da origem do ser da 

pessoa, que é o Fluido Racional, dentro do ―eu‖ da pessoa, a 

pessoa não é mais atingida pelo fluido elétrico e magnético, 

pelo fluido venenoso, pelo fluido da origem do mal, que é o 

elétrico e magnético. 

 

Assim, o que vai dominar o mundo é a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, o Fluido Racional, o fluido dos seres de origem 

Racional é que vai dominar o mundo, dominar todos no 

mundo, para todos irem sempre de bem para melhor e não, 

com o fluido magnético como vinham, sempre de mal a pior. 

O fluido elétrico e magnético é o fluido dos animais 

irracionais e o Fluido Racional é dos seres de origem 

Racional, que é o ser humano, animal Racional. 

 

Estão os animais Racionais dirigidos pelo seu fluido e os 

animais irracionais dirigidos pelo seu fluido. Com os animais 

Racionais dirigidos pelo seu fluido está aí, como vêem, a 

radicação do mundo e de todos no mundo, de um equilíbrio 

nunca visto, para o bem e a felicidade de todos, porque todos 

viviam à procura do bem, mas não sabiam como encontrá-lo, 

porque no fluido elétrico e magnético não podiam encontrar 

nunca, porque o mal por si mesmo se destrói, assim o fluido 

do verdadeiro natural de todos, o Fluido Racional, o fluido da 

origem de todos, o fluido que ninguém nunca ouviu falar, o 

fluido que ninguém nunca soube, porque ninguém nunca 

conheceu o Universo em Desencanto, ninguém nunca 

conheceu a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, agora é que estão 

principiando a conhecer a base de origem, do ser e dos seres. 

O fluido elétrico e magnético é o causador de todas as ruínas 

do mundo, porque não há sofrimento sem causa, a causa é o 

fluido elétrico e magnético, não há efeito sem causa, se existe 
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o mal é porque existe a causa e a causa é o fluido elétrico e 

magnético. 

Assim, ninguém mais vai querer ficar por conta do mal, 

do fluido elétrico e magnético, todos vão tratando e tratar de 

se Imunizarem e conhecerem o que é Imunização o mais 

depressa possível, para ficarem senhores do fluido de sua 

origem, o Fluido Racional, para a felicidade integral de si 

mesmo. 

Está aí como a pessoa pode embargar todo o sofrimento 

de sua vida, ficando senhor do fluido de sua origem, o Fluido 

Racional. Agora estão os meios para que cesse o sofrimento 

de uma vez por todas na vida de todos, na vida de todos os 

seres humanos: fazendo por onde, conhecendo o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para ficarem de posse do fluido 

de sua origem, o Fluido Racional; por serem animais 

Racionais vêem então que é de sua origem toda a orientação 

para a boa marcha da vida. O Fluido Racional embargará o 

sofrimento de todos no mundo, acabará com o sofrimento de 

todos no mundo, o Fluido Racional é o demolidor dos males 

do corpo e dos males da vida, o Fluido Racional, o fluido da 

origem do ser humano. 

 

Está, a humanidade, de parabéns, ricos de glórias e de 

felicidades. Por ser a pessoa um aparelho elétrico e 

magnético, formado e feito por esta natureza elétrica e 

magnética, por isso, é que não pode parar de pensar, Portanto, 

está ligada a esta natureza elétrica e magnética do aparelho, 

não pode parar de pensar, porque os fluidos elétricos e 

magnéticos estão dentro do ―eu‖ da pessoa, por estar ligado a 

esta natureza, a este conjunto elétrico e magnético e estar 

ligado a natureza dos animais irracionais, que é o elétrico e 

magnético, é o mal puro. A pessoa começando a se Imunizar, 

conhecendo o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL entrará 

dentro da pessoa, que é um aparelho elétrico e magnético, o 

fluido de sua origem, o Fluido Racional. 
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Então este fluido elétrico e magnético é afastado, da 

pessoa, o Fluido Racional tira o fluido animal de dentro da 

pessoa, ficando a pessoa ligada a sua base de origem, à 

PLANÍCIE RACIONAL, por ser de origem Racional. 

Fica a pessoa ligada à sua origem, recebendo todos os 

pensamentos, todas as idéias, não parando de pensar, mas, 

Racionalmente, por estar ligado o aparelho a sua base de 

origem. Ficarão os bichos irracionais, ligados a sua base de 

origem, que é o fluido elétrico è magnético e os animais 

Racionais, ligados a sua base de origem Racional, por meio 

do Fluido Racional; daí começa tudo a brilhar de bem para 

melhor, porque o fluido mau que entrava e trabalhava dentro 

do aparelho da pessoa, o fluido elétrico e magnético, o fluido 

animal, não está mais dirigindo a pessoa como bicho 

afastando completamente todo o mal do aparelho elétrico e 

magnético. O aparelho elétrico e magnético é de origem 

Racional e agora é que está conhecendo a verdadeira paz 

racional. 

Vão ficar sob a orientação de sua base de origem 

Racional. Estavam sob a orientação da base animal, o fluido 

elétrico e magnético, que é o fluido que pertence aos animais 

irracionais e o Fluido Racional pertence aos animais 

Racionais então cada qual no seu lugar, o animal no seu lugar 

e o racional no seu lugar, daí o equilíbrio de todos, o 

equilíbrio por estarem sob o domínio de sua verdadeira base 

de origem Racional e não sob o domínio da base animal, do 

elétrico e magnético, dos fluidos elétricos e magnéticos, onde 

estão todas as ruínas do mundo. Por isso, vejam os seres e os 

fluidos elétricos e magnéticos que fizeram tudo quanto é ruim, 

tudo quanto é de ruim que existe na natureza, bichos ferozes, 

doenças, venenos, tudo enfim que existe de ruim é formado 

pelo fluido elétrico e magnético. Vocês não são animais dessa 

categoria, irracionais para estarem sob o domínio dos fluidos 

dos animais, dos monstros, dos mastodontes, do fluido mau 

que só produz o mal, o elétrico e o magnético, vocês já são de 
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categoria completamente diferente, de categoria Racional, por 

isso são animais Racionais, têm que estar sob as influências 

da sua origem, da sua base Racional, da base pura, limpa e 

perfeita, que é a base do ser humano, por isso são animais 

Racionais. 

No fluido está tudo de bem e tudo de mal. O fluido bom 

produz o bem e o fluido mau produz o mal. Com a pessoa 

imunizada pelo fluido bom, o fluido mau não penetra no 

corpo, ficando a pessoa livre de qualquer espécie de 

enfermidade, como o Câncer e outras doenças mais. 

 

O fluido penetra pelos poros, pela respiração, pela 

alimentação, daí surgindo o bem e o mal. Com a pessoa 

contaminada pelo fluido bom, cheia de fluido bom, o fluido 

mau não tem acesso, porque o bom elimina o mau, o mal não 

pode com o bem, prevalece o bem e não mal. O mal é gerado 

pela força magnética e o bem pela força elétrica quando 

regulada, porque desregulada faz mal. 

 

Tudo que se sente e não se vê é o fluido, sentem-se os 

efeitos, mas não se vê: a poluição, os envenenamentos da 

atmosfera pelo carbono, pelos gases. Para que a pessoa fique 

com a força elétrica e magnética regulada, é preciso que se 

imunize e para adquirir a Imunização, só conhecendo no livro 

Universo em Desencanto. 

 

A Imunização é da parte Racional e a elétrica e 

magnética é deste conjunto da deformação, deste mundo 

elétrico e magnético, força originada pelo Sol, que deu origem 

a este conjunto elétrico e magnético. A radioatividade é um 

fluido, sentem, mas não vem, o átomo é um fluido, sentem, 

mas não vêem, a eletricidade é um fluido, sentem, mas não 

vêm. 
 

Os micro-germes, os que as lentes alcançam e os que as 

lentes não vêem, tudo enfim que compõe esta natureza 
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fluídica elétrica e magnética em matéria, tudo que existe, tem 

seus fluidos, todas as plantas têm seu perfume, seu cheiro, 

seus odores, seus gazes, bons e maus, é um conjunto de 

fluidos e gazes diferentes, que cada ser expele em forma de 

uma combustão magnética, fluídica e que exerce sobre o ser 

humano, vindo a desregulagem do pensamento, o 

desequilíbrio. O pensamento não pára devido a esta 

combustão fluídica expelida pelos seres. 

 

Para que haja no ser humano o equilíbrio e a regulagem 

normal, só o que pode regular o ser humano é a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que é uma influência de um 

pólo diferente, que vem da PLANÍCIE RACIONAL, 

regulando e equilibrando o vivente. E sem a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL permanece o desequilíbrio em todos, por isso o 

mundo sempre manteve esse desequilíbrio e o desequilíbrio 

do mundo e de todos é proveniente desta combustão 

deformada. 

Estão conhecendo agora o porquê de tudo isto e para o 

equilíbrio de todos e a regulagem de todos, basta somente se 

imunizar, conhecendo o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL,  

a Imunização é da PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então tem o Fluido Racional e tem o fluido da 

deformação que é o elétrico e magnético; o Fluido Racional 

regula a parte elétrica e magnética e por estar o ser humano 

deformado, sujeito a esta desregulagem produzida por essas 

duas correntes e que são a causa do desequilíbrio de todos e 

de tudo e da natureza entrar em choque com tudo pelo 

desequilíbrio e a IMUNIZAÇÃO RACIONAL equilibra todos 

e tudo. 

Assim, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL é a coisa mais 

necessária da vida do ser humano e de tudo enfim, porque 

uma vez Imunizado Racionalmente entra em contacto com os 

habitantes da PLANÍCIE RACIONAL, recebendo todas as 
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orientações precisas para o equilíbrio da vida, recebe todos os 

esclarecimentos necessários para o equilíbrio do ser humano, 

para o bem de todos, para a felicidade de todos, para a paz de 

todos, para harmonia de todos, para a tranqüilidade de todos 

enfim, um equilíbrio perfeito e completo, por ser do ser 

Racional. 

As doenças nervosas serão curadas, por meio do fluido 

bom, por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL; então, para 

adquirir tudo isto basta ler e conhecer para sentir o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, somente para o bem de todos, 

sobre todos os pontos de vista. 

Imunizar quer dizer: unir-se aos puros na PLANÍCIE 

RACIONAL, conversar com os puros, se entender com os 

puros enfim, todos os esclarecimentos precisos dados pelos 

puros, voltar para junto dos puros, porque já foram puros 

também; por isso, sabem de onde vieram, como vieram, para 

onde vão e como vão, que é o retorno do fluido que deu 

origem a seu ser para o estado natural, que é a PLANÍCIE 

RACIONAL, se deformaram em animais Racionais e por 

serem racionais voltam ao seu lugar de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, porque não há efeito sem causa. 

A causa que deu origem a este feito que é o corpo e o 

fluido que está deformado deu origem aos micróbios para a 

formação do corpo. Uma vez imunizado, a Imunização 

apanha este fluido, ou o fluido de cada um, o fluido que deu 

origem a cada ser e leva para o lugar de origem; por isso não 

há efeito sem causa, todo efeito tem a sua causa, se tudo isto 

existe, é porque existe a causa da existência disto ou daquilo, 

todo o efeito é produzido por uma causa e por isso não há 

efeito sem causa. 

Se não houvesse a causa, não existiam os seres, não 

existia vida, se existe vida é porque existe a causa que deu 

origem a vida; é preciso ser repetido assim, porque no meio 



29 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO –2º O 

 

 

dos compreensíveis, também há os descompreensíveis. Estas 

repetições são para os confusos, para os descompreensíveis, 

que custam a compreender o que está tão claro, na frente dos 

olhos, têm as entranhas amarradas, fechadas, que é preciso 

bater muito, para despertar, para poder interpretar. Todas as 

causas do corpo em matéria fluídica elétrica e magnética estão 

no fluido bom e todos os males estão no fluido mau e todo o 

equilíbrio na IMUNIZAÇÃO RACIONAL então, tratem de se 

imunizar para o bem de si mesmo. 
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FLUIDO RACIONAL 

 

 

 

 
O fluido da IMUNIZAÇÃO RACIONAL vai dominar 

todos, imperar entre todos, por ser do verdadeiro natural de 

todos, por ser da verdadeira origem de todos. Por isso, tinha 

que chegar este dia de todos conhecerem o seu verdadeiro 

natural que não conheciam. Não há este que não queira ficar 

sob a influência ou sob o domínio do seu verdadeiro natural 

de Racional. 

 

O elétrico e magnético é do animal, é do irracional, é do 

bicho, é da bicharada ou da bicharia, o elétrico e magnético. 

Ninguém mais vai querer ser dominado, como bicho, pelo 

elétrico e magnético. O elétrico e magnético é para domínio 

dos bichos, é da formação dos bichos, por isso os bichos não 

têm equilíbrio, bichos são desequilibrados, são livres 

pensadores. 

 

O elétrico e o magnético são da origem do mal, são da 

origem da matéria. 

 

Agora todos conhecem a sua formação, a sua origem de 

Racionais, puros, limpos e perfeitos, sabendo e conhecendo 

porque ficaram assim. Todos abraçam o que é da sua 

verdadeira origem, que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Todos querem o Fluido Racional para o equilíbrio, o 

bem e a felicidade de todos. 
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Sim, porque todos procuravam o bem, mas não sabiam 

como encontrá-lo e no fluido magnético e elétrico nunca 

poderiam encontrar. Poderiam encontrar o bem aparente e não 

o bem verdadeiro. Hoje todos conhecem o bem aparente, que 

é do magnético e elétrico e o bem verdadeiro, que é o fluido 

da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. O fluido da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL é puro, limpo e perfeito, por ser Racional, da 

origem do ser humano, da origem de onde todos vieram. 

 

Uma vez esse fluido dentro da pessoa, regula a pessoa 

equilibra a pessoa, começa tudo a dar certo na vida da pessoa, 

começa a acertar em tudo, vai se modificando naturalmente 

porque vai curando a pessoa, vai afastando os males dos 

fluidos elétricos e magnéticos, até afastar de uma vez, porque 

o fluido elétrico e magnético é deformado. Entra o fluido puro 

no corpo da pessoa e o deformado se retira, porque a pessoa é 

um aparelho elétrico e magnético, mas de origem Racional e 

por isso são animais Racionais, de origem Racional. O fluido 

de sua origem é que é o certo para o domínio dos seres desta 

origem, que é o ser humano; foram qualificados de animais 

Racionais por pertencerem a alguma coisa pura e animais 

irracionais por não serem puros. 

 

O fluido elétrico e magnético é para o domínio dos 

irracionais e o fluido da IMUNIZAÇÃO RACIONAL é para  

o domínio dos animais Racionais, mas por a humanidade não 

conhecer a sua origem, é que estavam aí dominados pelo 

elétrico e magnético e, daí o desequilíbrio como feras bravias, 

como loucos varridos, como desumanos. Tudo isto feito e 

produzido pelo fluido magnético, imperando entre todos. E 

daí tudo sempre para pior, de pior para pior, sempre. 

 

Por estarem dominados pelo fluido elétrico e magnético, 

somente podiam ir de mal a pior. Agora, conhecendo o que 

são, o porquê são assim, o que eram, o que foram e porque 

deixaram de ser o que eram, para serem o que são, 
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conhecendo a sua origem, abraçam de unhas e dentes para 

serem dominados pelo bem e não pelo mal, para serem 

dominados pelo fluido da IMUNIZAÇÃO RACIONAL para  

o bem de todos, para que tudo se multiplique de bem para 

melhor. Por conhecerem agora seu verdadeiro ser, a sua 

verdadeira origem e serem dominados e guiados pela base da 

sua verdadeira origem, o Fluido Racional, para o equilíbrio e 

o bem-estar de todos, a IMUNIZAÇÃO. 

Imperando a IMUNIZAÇÃO RACIONAL entre todos, 

domina todos. Por serem desta origem de Racionais, só agora 

é que estão conhecendo a sua verdadeira origem, nesta grande 

descoberta da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que é do 

verdadeiro natural de todos, que não conheciam. 

 

Com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, vão resolvendo 

tudo de bem e de bom por que é Racional a origem do ser 

humano, animais Racionais. Assim, todos felicíssimos por 

conhecerem o seu verdadeiro natural e o porquê de viverem 

horrivelmente como um animal sob os efeitos do fluido 

animal, dominados por esses fluidos elétricos e magnéticos. 

Nunca poderiam encontrar o certo, sempre em dúvida de tudo, 

desconfiando de tudo, devido ao desequilíbrio proporcionado 

pelo fluido do elétrico e magnético, que é do animal irracional 

e não dos Racionais. Hoje estão ricos de satisfação por 

encontrarem a verdadeira base de origem Racional. 

O que é Racional tem que ser dirigido pela sua origem, 

que é Racional e não pela base animal, que é do elétrico e 

magnético. A pessoa IMUNIZADA vive feliz por ser 

orientada por sua base de origem Racional e a pessoa que não 

é IMUNIZADA, vive que nem bicho, que nem um animal, 

orientada pela base animal, o fluido elétrico e magnético, a 

base deformada, a base animal, a base do bicho, vivem na 

dúvida de tudo, na esperança de tudo, na incerteza de tudo em 

desconfiança de tudo, com medo de tudo, assombrado com 

tudo. 
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Esta é a base animal, um desequilíbrio infernal, um 

desequilíbrio de loucos desregulados pelos fluidos elétricos e 

magnéticos, é a base do bicho, animal, dos bichos irracionais, 

dos animais irracionais. Já a base dos animais Racionais é 

outra muito diferente, é de origem de Racionais puros, limpos 

e perfeitos, de lá de cima da PLANÍCIE RACIONAL. 

Tratem de conhecer a sua origem para ficarem 

dominados pela base de sua origem de Racionais, por meio do 

fluido que entra na pessoa e conversa com a pessoa esclarece 

a pessoa equilibra a pessoa, daí tudo dando certo na vida da 

pessoa, fazendo conferências com a pessoa e dando todas as 

orientações precisas para o equilíbrio da pessoa e de todos 

IMUNIZADOS. 

Portanto, chegou na terra a maior descoberta de todos os 

tempos, a descrição da formação deste buraco, que botaram o 

nome de Mundo. Todos aqui, dentro deste buraco, olham lá 

para o firmamento, para o Sol, a lua e as estrelas, sem 

saberem, sem conhecerem o porquê da existência de tudo isto, 

vivendo igual a um animal irracional que nada sabe descrever 

da origem de seu ser e muito menos da origem dos outros 

seres, por estarem sob a influência elétrica e magnética, por 

estarem sob a influência do bicho, sob a influência elétrica e 

magnética. 

O Fluido Racional é cá de cima da PLANÍCIE 

RACIONAL e o fluido elétrico e magnético é aí de baixo, 

deste buraco, que é o mundo deformado. O fluido aí de baixo, 

aí da terra, é o fluido deformado que comanda esta 

deformação dos animais irracionais, é o fluido da geração, 

formação e criação, é o fluido que gera tudo, cria tudo e 

destrói tudo, é o fluido que comanda este buraco, que é o 

mundo encantado, é o fluido elétrico e magnético. 

Fluido Racional aí dentro deste buraco nunca teve, nunca 

veio o Fluido Racional aqui nesta deformação, porque o 

Fluido Racional é lá de cima da PLANÍCIE RACIONAL. 
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É por isso que o fluido elétrico e magnético é o causador 

de todas as ruínas, de todos os males que existem no mundo, 

porque o fluido elétrico e magnético é gerador, criador e 

destruidor. Por ele gerar, formar e criar toda esta formação, é 

que ele é o causador de tudo quanto é ruim, de tudo quanto é 

mal e por ele ser um fluido ruim é que fez todas estas 

aparências como se fossem verdade, que formou, gerou e 

criou como se fosse verdade. 

Então, tudo é aparência, gerado, formado e criado pelo 

fluido elétrico e magnético. Tudo isto não passa de uma 

formação magnética, magnetismo puro e por ser magnetismo 

puro é que tudo tem seu tempo de duração. Não existe nada 

eterno por ser tudo magnetismo, gerado pelo fluido magnético 

e elétrico e por ser magnetismo puro é que não há estabilidade 

nem no tempo, nem nos seres, coisa alguma pode regular 

certo, devido ser tudo magnetismo puro. Tudo gera, nasce, 

cresce, refloresce e desaparece, por ser magnetismo puro, 

seres materializados, feitos, formados e gerados sob  

influência magnética, que é o fluido magnético e elétrico. 

Por isso, surgem do nada, formam-se num tudo aparente, 

voltam ao nada, se reduzem ao nada, vindo do nada e 

acabando em nada, tudo magnetismo puro, seres 

magnetizados, magneticamente. Por serem de magnetismo 

puro, é que aparecem com vida e de repente perdem a vida, 

desaparecem, morrem. Por serem seres magnéticos, 

materializados neste tudo aparente, neste tudo do nada, que 

acaba em nada por desaparecer. São seres materializados por 

uma força magnética, que é o fluido magnético, que deu a 

causa e a origem a todos os seres, o fluido elétrico e 

magnético. Portanto, o fluido elétrico e magnético é o criador 

e gerador deste mundo e de todos os males que nele existem, 

de todos os feitos que nele existem, de todos os venenos, de 

todas as ruínas. E por ser magnetismo, é que tinham mesmo 

que viver de aparências, aparentando o que não são, a verdade 

aparente. Hoje é verdade, amanhã não é verdade, hoje é 
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verdade que você está com vida e amanhã já não é verdade, 

porque estava com vida e perdeu a vida. Tudo no magnetismo 

é assim, hoje presta, amanhã não presta, hoje é verdade, 

amanhã é mentira, hoje está bem assim, amanhã já não está, 

hoje é bonito, amanhã é feio, hoje serve, amanhã não serve, 

hoje está novo, amanhã está velho e tudo isso é instável desse 

jeito por ser tudo de origem magnética, por ser tudo 

magnetismo. 

São seres materializados magneticamente, pois tudo que 

existe aí dentro deste buraco que é um conjunto elétrico e 

magnético, tudo matéria magnética, matéria magnetizada, 

todos magnetizados e magnetizando. Por serem desta ordem, 

deste jeito magnético é que nunca puderam descobrir a sua 

verdadeira origem e a origem do mundo, por serem seres 

magnéticos, seres por força do magnetismo, materializados. 

 

Por não serem seres verdadeiros e sim irregulares, é que 

nunca puderam descobrir nada de verdade, sobre o mundo e 

sobre a sua formação, geração e criação, por serem seres desta 

ordem magnética. O fluido elétrico e magnético é o 

verdadeiro arquiteto deste mundo elétrico e magnético, o 

fluido elétrico e magnético é o verdadeiro arquiteto deste 

mundo e sua geração, criação e formação. 

 

Os animais irracionais são gerados, formados e criados 

pelo arquiteto desta formação, que é o fluido elétrico e 

magnético, querendo dizer que os animais irracionais estão 

sob a influência e direção de seu arquiteto, o fluido elétrico e 

magnético, tudo sendo magnetismo puro, que é a base dos 

irracionais. 

Agora, a base dos animais Racionais é outra, por isso são 

Racionais, a base é Racional, a origem é Racional e onde é 

essa base? Na PLANÍCIE RACIONAL, originários da 

PLANÍCIE RACIONAL. Portanto, o fluido tem que ser o 

fluido da sua origem, o fluido da base da sua origem, que é a 
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PLANÍCIE RACIONAL. A base dos animais irracionais é o 

fluido elétrico e magnético e a base de origem dos animais 

Racionais é a PLANÍCIE RACIONAL, o seu lugar de origem. 

 

Então os animais irracionais sob o fluido elétrico e 

magnético de sua origem e os animais Racionais sob o fluido 

de sua origem, o Fluido Racional da base de origem, 

orientados pelo Fluido Racional da PLANÍCIE RACIONAL, 

a base de origem. Agora é que estão conhecendo e sabendo 

por que são assim, porque até então ignoravam as bases de 

origem e da classificação dos seres, dos seres lá de cima e os 

seres aqui de baixo. 

A classificação: o Racional é lá de cima, a base de 

origem e o animal irracional aqui deste buraco, aqui na terra, 

no magnetismo puro, no elétrico e magnético. Então agora 

todos vão fazer uma grande modificação no mundo, por quê? 

Por meio do conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

do fluido de sua origem Racional, vão ficar sendo orientados 

pela verdadeira base de origem Racional. Ora, é claro que vão 

fazer uma grande modificação porque estavam dentro deste 

buraco, sendo orientados pelo fluido elétrico e magnético, 

pela base dos irracionais, que é o causador de todo o 

desequilíbrio, de tudo e de todos. 

 

Agora com esta grande descoberta, cada qual é orientado 

pela sua base de origem, os animais Racionais orientados pela 

sua base de origem e os irracionais pela sua base de origem. 

Então aí é que vão começar a acertar em tudo, por serem 

orientados pela sua base de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, por meio do Fluido Racional que entra dentro 

do seu ―eu‖ e faz a ligação com a sua base de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

Por não conhecerem porque são assim e porque aí 

viviam estavam sendo orientados por uma base a qual não 

pertenciam, a base do elétrico e magnético. É por isso que 
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nada dava certo neste mundo; quanto mais procuravam 

acertar, desacertavam sempre, por estarem sendo orientados 

por uma base que não era a sua, o elétrico e magnético. E 

agora conhecendo o porquê de tudo isto e a sua base de 

origem de animais Racionais, todos são orientados por um 

setor diferente do que estavam sendo. 

Vai haver uma grande modificação no mundo para o 

bem de todos, para a felicidade de todos, o bem verdadeiro e a 

felicidade verdadeira, aí sim, o equilíbrio do mundo e o 

equilíbrio de todos porque todos ficarão sendo orientados pela 

sua verdadeira base de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, 

pelo RACIONAL SUPERIOR e pelos habitantes da 

PLANÍCIE RACIONAL, pois estavam sendo orientados por 

uma base que não era a sua, o elétrico e magnético. 

 

Não conheciam a sua verdadeira base de origem por não 

saberem por que são assim, de onde vieram, para onde vão e 

como vão, por serem encantados pelo magnetismo, 

desconhecedores da verdadeira base de origem, geração, 

criação e formação, desconhecidos por completo do porquê de 

serem assim. Hoje conhecendo, vendo quanto tempo de lutas 

perdidas no elétrico e magnético, no magnetismo. 

 

Para ter ligação com o seu fluido de origem, basta ler 

diariamente para conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Depois de conhecer verdadeiramente o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o Fluido Racional entra dentro 

do seu ―eu‖ e faz a ligação com a PLANÍCIE RACIONAL, aí 

começa a receber todas as orientações precisas para o seu 

equilíbrio na vida. Basta ler todos os dias para ficar 

Imunizado pelo Fluido Racional, fluido da verdadeira base de 

origem Racional 

Então está aí a pessoa em vida ligada à eternidade, 

passando para a eternidade, por receber todas as orientações 

dadas e transmitidas pelos eternos da PLANÍCIE 
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RACIONAL. Fica a pessoa em vida ligada à eternidade, 

felicidade maior não pode existir está aí a felicidade 

verdadeira, que sempre foi falada no elétrico e magnético, 

mas nunca encontrada, nem podia encontrar por ser tudo 

magnetismo, seres magnetizados, magneticamente. 

Está aí a divisão feita, os fluidos elétricos e magnéticos 

aqui deste buraco, aqui da terra e o Fluido Racional da 

PLANÍCIE RACIONAL, da eternidade. Então, está aí, os de 

cima, que são os animais Racionais e os cá de baixo, que são 

os animais irracionais. Então todos de parabéns, integrados na 

eternidade. 

Então todos entrando para a eternidade por meio do 

fluido de sua origem, o Fluido Racional. 

Todos, todos entram para a eternidade porque todos 

pertencem à eternidade, o fluido, a origem de todos é da 

eternidade, é lá de cima, da PLANÍCIE RACIONAL e por 

isso são animais Racionais, porque são da PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Todos pertencem à eternidade e por meio do fluido de 

sua origem ficam ligados à eternidade, aí na terra vivendo 

mais ligados à eternidade por meio do fluido de sua origem, o 

Fluido Racional, que pertence aos animais Racionais da 

PLANÍCIE RACIONAL. 

Todos entrando para a eternidade, todos entram para a 

eternidade por meio do seu fluido de origem da Planície 

Racional e se entendendo, se comunicando como os eternos 

da PLANÍCIE RACIONAL, fazendo conferências, recebendo 

todas as instruções precisas e necessárias para o bom 

equilíbrio desta vida enquanto permanecerem aqui nesta vida, 

neste chão, mas guiados e orientados pela eternidade, pelo 

fluido da sua origem da PLANÍCIE RACIONAL. Assim, 

todos vivem felizes e bem felizes, contentes e bem contentes 

para sempre. 
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Vivendo dentro deste buraco no elétrico e magnético, 

com a vida dos martírios, martirizados pelo fluido elétrico ê 

magnético, sem sossego, desapontados, desequilibrados, uma 

verdadeira casa de loucos o elétrico e magnético, porque o 

elétrico e magnético não dá equilíbrio a ninguém e por isso o 

desequilíbrio é grande e as monstruosidades estas, nem se 

fala, devido o desequilíbrio feito pelo elétrico e magnético. 

 

O magnetismo só produz o mal, o magnetismo só faz 

mal, o magnetismo é a fonte da origem do mal e por isso, no 

elétrico e magnético tinham que viver mal, fazendo mal, bons 

para uns e maus para outros, dizendo o seguinte: ―Não se 

pode ser bom para todos‖. Devido ao elétrico e magnético, 

que traz todos nesse desequilíbrio. 

O elétrico e magnético é somente para dirigir os 

irracionais, o ser humano; como estava sendo dirigido, pelo 

elétrico e magnético, tinha que sofrer mesmo muito. 

 

Hoje, todos conhecendo, sabendo e vendo a origem de 

tudo, de todos e o porquê desta grande confusão da vida ser 

assim deste jeito, a ponto de muitos viverem porque têm vida, 

mas não que tenham prazer de viver, isto devido ao elétrico e 

magnético. 

Agora Racionalmente tudo chegou, Racionalmente tudo 

chegando, Racionalmente todos vão vivendo, Racionalmente 

tudo brilhando e havendo satisfação de viver, por viverem 

sabendo porque vivem, por viverem sob a influência pura, 

limpa e perfeita, as influências racionais. 

 

Tudo vai sempre de bem para melhor, mas como 

estavam vivendo sob a influência do elétrico e magnético, 

tudo de mal sempre, o elétrico e magnético não dá sossego a 

ninguém, como estão vendo, todos vivem desassossegados 

porque o elétrico e magnético não dá paz a ninguém, é o 

desequilíbrio total e daí, todas as ruínas. Assim que a 
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humanidade tiver conhecimento do seu verdadeiro ser e de 

todo conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, vai 

repudiar o elétrico e magnético, ninguém vai mais querer ficar 

por conta deste perturbador. 

Ninguém vai mais querer ficar por conta do mal, sob o 

domínio do mal, do elétrico e magnético, todos abraçarão a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, virarão as costas para o elétrico 

e magnético, por não serem desta base estavam de base 

trocada por não conhecerem a sua origem. 

 

Ninguém vai mais querer saber do elétrico e magnético, 

todos estão abraçados com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

para adquirirem o fluido de sua origem, para viverem bem, 

para viverem felizes, para deixarem de viver como bichos 

dentro do elétrico e magnético, pois viviam como bichos, hoje 

se entendem, amanhã se desentendem, hoje compreendidos, 

amanhã descompreendidos, sem estabilidade no elétrico e 

magnético, hoje em paz, amanhã em guerra, hoje como 

amigos, amanhã como inimigos. 

 

O elétrico e magnético não dá estabilidade aí a ninguém, 

joga uns contra os outros. 

 

Se hoje estão bem, amanhã estão mal, se hoje estão 

contentes, amanhã aborrecidos, se hoje estão felizes, amanhã 

estão furiosos, o elétrico e magnético faz todo esse 

desequilíbrio, contente e alegre hoje, chorando amanhã, 

desgostoso hoje, apaixonado amanhã. Todo este desequilíbrio 

é proporcionado pelo elétrico e magnético. 

 

Ninguém vai mais querer saber desta influência do 

elétrico e magnético. 

Ninguém vai mais querer ficar por conta destas 

influências, vão abandonar por completo o elétrico e 

magnético, o causador de todas as ruínas do ser humano, que 
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vivia sob o domínio de uma base que não era sua, que não é 

sua, a base do animal, do elétrico e magnético. 

 

Todos vão virar as costas, todos vão dizer: ―Não 

queremos mais ser guiados pela influência do bicho, do 

irracional.‖ 

Todos abraçados com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

para adquirir o fluido de sua origem e entrar para a eternidade. 

 

Enquanto não sabiam por que assim eram é que viviam 

horrivelmente, deste jeito, sofrendo sem saberem por que e 

por não terem outro jeito, por não saberem, diziam: ―A vida é 

esta mesma.‖ Não se conformavam com ela, se maldizendo 

sempre por não conhecerem a vida verdadeira, nem saberem 

por que assim eram, porque são assim e porque assim 

estavam, tinham que admitir esta vida insuportável, assim 

deste jeito e por admitir esta vida, por não conhecer a 

verdadeira, diziam: ―A vida é esta mesma.‖ Mas não se 

conformavam devido ao sofrimento, as decepções, as 

desilusões, tudo de ruim enfim. 

 

A ciência do elétrico e magnético, o que é que podia 

resolver? Nada, conservando sempre esses escombros, ruínas, 

quanto mais ciência mais sofrimento. 

 

O sofrimento prova a nulidade de toda a ciência; sim, os 

que dizem que sabem, sofrem, os que não sabem, sofrem; 

então que adianta saber? 

 

O saber deste jeito não adianta nada, se sabe sofre, se 

não sabe sofre, sofre o que sabe e sofre o que não sabe, morre 

o que sabe e morre o que não sabe. 

Muitos costumavam dizer: ―Sabemos tanto, mas ainda 

não adianta nada porque o sofrimento está aí, imperando cada 

vez mais.‖ 
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E assim, o desequilíbrio, o desânimo, nestas condições 

imperam entre todos, todos buscam uma vida melhor e essas 

melhoras, sempre ficam na esperança, por tudo se multiplicar 

de pior para pior. O povo está cansado de sofrer e de viver 

iludido. 

 

Quando conhecerem a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

abandonarão por completo o gigante de Lúcifer, o elétrico e 

magnético. Lúcifer é fogo, o elétrico e magnético é fogo, 

ninguém vai mais querer ficar sob o domínio de Lúcifer, o 

reinado do fogo, o elétrico e magnético, que dentro do fogo 

ninguém tem sossego, nem de dia, nem de noite e o 

sofrimento é atordoante dia e noite. 

 

Ninguém vai mais querer ficar por conta do reinado de 

Lúcifer, o reinado do fogo, destruidor de tudo. 

 

Por não saberem, viviam calamitosamente, tristemente 

deste jeito, horrivelmente, como monstros, originários de uma 

monstruosidade, de uma deformação, dentro de uma fogueira, 

sob o domínio de Lúcifer, que é um monstro, sob o domínio 

do reinado do fogo, o fogo não tem compaixão nem 

misericórdia de ninguém, quem está dentro do fogo, dentro de 

uma fogueira, não pode ter sossego, o elétrico e magnético. 

 

Por viverem aí, sem saber por que viviam, vivendo deste 

jeito horrivelmente, nesta penitência sem fim, com esta vida 

amargurada, cheia de queixumes a todo instante consigo 

mesmo, dentro do império de fogo, dentro do império do 

monstro, de Lúcifer, que é fogo, desconheciam porque viviam 

desta maneira dentro desta fogueira. 

 

O elétrico e magnético é fogo, destruídos desta maneira  

e se destruindo desta maneira, todos com esta vida calamitosa, 

vivendo sem saber por que, sofrendo sem saber por que, 

morrendo sem saber por que e este império de fogo anulando, 



43 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO –2º O 

 

 

pelo sofrimento, todo este saber como quem diz: ―Todo este 

saber não vale nada, não vale coisa alguma.‖ 

 

Tanto o saber e o sofrimento cada vez se multiplicam 

mais, como quem diz: ―Este é um saber para quem está 

sonhando, para quem está sonhando que sabe e que conhece. 

O sofrimento prova que nada sabe e nada conhece.‖ 

 

Ao conhecerem a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

ninguém vai mais querer saber do elétrico e magnético, do 

fogo, deste reinado de Lúcifer então vão dizer assim: ―Nós 

estávamos mesmo guiados por uma coisa ruim e por isso 

todos sofriam. Nós estávamos guiados pelo monstro e por isso 

as catástrofes, as epidemias, os terremotos, as enchentes, os 

furacões enfim, as monstruosidades da natureza são tantas que 

não vale à pena minuciar.‖ 

 

Muitos chegavam à conclusão de que estavam sob o 

domínio dos monstros porque sofriam todos então diziam: 

 

―Mundo monstruoso, nós não temos para quem apelar, 

apelar para quem?‖ 

 

Se o sofrimento cada vez se multiplica mais, nós  

estamos sob o domínio de monstros e agora todos estão vendo 

que estavam mesmo sob o domínio de monstros. 

 

O Fluido Racional é que é o governo do ser humano. 

 

O fluido da sua base de origem, o fluido do verdadeiro 

natural, o fluido é o verdadeiro governo do ser humano, por 

ser da base de sua origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Para haver equilíbrio do ser humano na vida, é preciso 

que o ser humano adquira o fluido de sua origem, que é o 

verdadeiro governo do ser humano. 
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A origem é que governa os seus seres, a origem é que 

sabe governar os seus seres, porque a origem é que sabe o 

porquê que aí estão, o porquê são assim e porque geraram aí 

nesta formação. 

O governo do ser humano é o fluido da sua origem, da 

sua base de origem, que lhe dá o equilíbrio, o bom viver, 

todas as orientações precisas para a boa marcha da vida e para 

felicidade eterna. O governo do ser humano está no fluido de 

sua origem, o Fluido Racional da sua verdadeira natureza, da 

sua verdadeira origem, da sua verdadeira base então o 

governo do ser humano é o Fluido Racional, o fluido da sua 

base de origem. Assim todos tratem de adquirir o fluido da 

sua base de origem por meio do conhecimento Racional, para 

ficarem equilibrados e viverem sempre de bem para melhor, 

orientados pelo fluido da sua verdadeira base de origem. 

 

No Fluido Racional do ser humano está tudo o que o ser 

humano precisa era o que estava faltando no ser humano, para 

o bem-estar de todos, para a felicidade de todos, para o 

equilíbrio de todos, para a boa marcha da vida de todos, para a 

paz de todos, para a eterna felicidade, por estarem sendo 

guiados pela sua verdadeira base de origem. 

 

O que mais o ser humano está precisando está 

necessitando é do fluido de sua verdadeira base de origem, 

adquirido muito naturalmente, porque basta ler e conhecer o 

que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL para ficar de posse do seu 

fluido verdadeiro. 

 

O fluido entra dentro do ―eu‖ da pessoa e liga o ser 

humano com a sua base de origem e de lá então, recebendo 

todas as orientações precisas para o bom viver, para o bom 

equilíbrio de todos. 

O governo do ser humano depende da sua base de 

origem, por meio do fluido de sua verdadeira natureza e para 
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adquiri-lo é muito simples e natural, basta conhecer o seu 

verdadeiro natural, basta conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, para que o fluido penetre dentro do ―eu‖ da 

pessoa e ligue à sua base de origem, para receber todas as 

orientações precisas para o seu equilíbrio, para o equilíbrio de 

todos. 

Nunca conheceram a sua base de origem estão 

conhecendo agora, viviam orientados por uma base diferente 

de seu verdadeiro natural, viviam sendo orientados pelo 

elétrico e magnético, por uma base a que não pertencem. A 

base do animal Racional é a base Racional então a base aí do 

irracional só poderia desequilibrar todos cada vez mais, por 

não serem desta base do irracional, do elétrico e magnético. 

Agora, descoberta a base da origem verdadeira de todos, 

é procurarem o mais depressa possível ficar de posse do 

fluido de sua verdadeira origem, o fluido Salvador, para que 

entrem para a eternidade, para que sejam guiados pelos 

eternos da PLANÍCIE RACIONAL, pelos habitantes eternos 

da PLANÍCIE RACIONAL, aí na terra vivendo e já unidos e 

juntos à eternidade por meio do fluido de sua origem, o Fluido 

Racional que faz a ligação entre a eternidade, os eternos lá de 

cima com o ser humano aqui em baixo. 

Estão todos juntos da eternidade, unidos à eternidade, 

pertencendo à eternidade, orientados pela eternidade, 

governados pela eternidade equilibrados pela eternidade, 

pelos eternos da PLANÍCIE RACIONAL, orientados pelos 

puros, limpos e perfeitos da PLANÍCIE RACIONAL. 

O governo do ser humano está na sua base de origem, a 

sua verdadeira base de origem de um por todos e todos por 

um, por isso são aparelhos elétricos e magnéticos, mas de 

origem Racional. 

O governo do Racional vem do Racional, é do Racional 

e não do irracional como estavam aí no elétrico e magnético, 
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governados pelas influências elétricas e magnéticas, pelas 

orientações deste conjunto que pertence ao ser irracional. 

 

Ninguém se compreendia, ninguém se entendia, nem 

podiam se compreender, nem podiam se entender por estarem 

dominados e orientados por uma base que não é a sua, por 

uma base diferente da sua, de origem de racionais, a base do 

animal irracional; por isso tudo de ruim tinha que existir. Até 

a própria natureza por causa disto revoltada com seus 

habitantes eis a razão dos males, feitos e produzidos pela 

natureza, pela revolta da natureza, dando a compreender e 

entender que todos tinham vindo errados, fora de sua base de 

origem. 

Agora todos conhecem o seu verdadeiro ser, o porquê 

eram animais Racionais, todos sabem por que eram animais 

Racionais e procuram o contacto com sua base de origem, por 

meio do fluido de sua origem, o Fluido Racional. Aí todos são 

orientados de bem para melhor, todos equilibrados, tudo 

dando certo na vida da pessoa, tudo se multiplicando de bem 

para melhor, havendo então satisfação de viver, por viver 

alegre, feliz e contente, por tudo dar certo, por tudo ir bem, 

guiados e orientados pela sua verdadeira base de origem, que 

desconheciam, sabiam que eram animais Racionais, mas não 

sabiam onde estava esta base Racional, onde era a origem 

Racional, não sabiam e viviam como bicho, como um animal 

irracional que coisa alguma sabe descrever de sua origem. 

 

O animal Racional, com esta vida de aventuras, de 

sonhos, de experiências sem fim, sofre as conseqüências da 

brutalidade do elétrico e magnético, das influências do 

irracional. 

A desregulagem, porque não são desta base, não eram 

desta base, tinham que ficar todos desregulados e 

descompreendidos. Não há efeito sem causa, a causa do 

desequilíbrio do ser humano é esta estavam sendo orientados 
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por uma base que não era a sua, por uma natureza que não era 

a sua, por isso cada qual com a sua base de orientação. 

O animal Racional, orientado pela sua base Racional e o 

animal irracional, orientado por sua base irracional, a base do 

elétrico e magnético, a base do irracional estavam sendo 

orientados por esta base, por desconhecerem a sua verdadeira 

origem, tinham que sofrer muito, sem saber por que, sem 

saber justificar porque sofriam deste jeito, pois não sabiam 

como justificar o desequilíbrio do ser humano. 

 

Não sabiam, porque desconheciam a sua verdadeira base 

de origem e hoje conhecem a base do animal Racional e a 

base do animal irracional. A base do animal Racional é da 

PLANÍCIE RACIONAL, é lá de cima e a base do animal 

irracional é aqui do elétrico e magnético, aqui de baixo, é a tal 

base sem rumo, que estão procurando rumo até hoje e nunca 

encontraram a base dos mistérios, a base do enigma, a base do 

encanto, é a base do irracional. 

 

O Racional, que não sabe descrever a sua formação, 

como foram formados estava vivendo igual ao irracional por 

não saber descrever a sua formação, a sua origem, originário 

de onde, ninguém sabia por que estava vivendo aí na terra 

horrivelmente, deste jeito. Vivendo igual ao irracional que 

não sabe dar soluções de sua origem, nem a origem de onde 

vive porque o irracional não tem raciocínio, é do elétrico e 

magnético, o irracional é livre pensador, achava esta natureza 

esquisita, uma coisa indecifrável, cheia de surpresas. Agora 

todos estão felizes e contentes, o que não é para menos, por 

encontrarem, conhecerem e saberem o porquê de tudo isto e a 

sua verdadeira base de origem, a meta do ser Racional, a meta 

do ser verdadeiro e natural, originários da PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Originários da PLANÍCIE RACIONAL, agora se 

entendem por meio do Fluido Racional, da origem de todos, 
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da sua base de origem, chegando todos a um equilíbrio total, o 

equilíbrio Racional. 

O equilíbrio que todos há muito procuravam, mas não 

sabiam onde encontrá-lo por estarem sendo orientados por 

uma base diferente da sua, a base do animal irracional. 

Tornava a vida um enigma e todos enigmáticos, que viviam 

de aventuras, de experiências em experiências, para ver se 

acertavam ou não e o desacerto sempre em multiplicação. 

 

O verdadeiro governo da humanidade é o Fluido 

Racional, puro, limpo e perfeito, este é que é o verdadeiro 

governo do ser humano, o fluido de sua origem, o fluido de 

sua base de origem Racional porque são animais Racionais. 

 

O governo, o verdadeiro governo dos animais Racionais 

é a sua base de origem Racional está na sua base de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. Portanto, o verdadeiro governo do 

animal Racional é o Fluido Racional, puro, limpo e perfeito. 

 

Este é que pode dar todo o equilíbrio ao ser humano este 

é que pode dar todo o equilíbrio do mundo, o puro, limpo e 

perfeito, que é o Fluido Racional, que entra dentro do ―eu‖ da 

pessoa para orientá-la sob todos os pontos de vista. 

Para receber as orientações da sua base de origem 

Racional, o fluido entra dentro do ―eu‖ da pessoa e liga o ser 

humano à PLANÍCIE RACIONAL, que de lá então, recebe 

todas as orientações precisas para o seu equilíbrio, para o 

equilíbrio de todos. 

 

Portanto, o verdadeiro governo do ser humano está na 

sua base de origem, por meio do Fluido Racional que entra 

dentro do ―eu‖ da pessoa e faz a ligação para a PLANÍCIE 

RACIONAL, recebendo daí todas as orientações precisas para 

o bom viver, para a boa marcha, para a felicidade eterna e 

para o equilíbrio. 
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Tratem de ler todos os dias, para adquirirem o Fluido 

Racional de sua base de origem, para ficarem ligados à sua 

base de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. É do saber que 

todos precisam para saber como devem viver e não implorar e 

para saber é preciso ler todos os dias. Está aí de onde todos 

vieram, como vieram, a origem do ser Racional, a origem do 

ser animal, a origem verdadeira e porque viviam desta 

maneira, horrivelmente, fora da sua base de origem, 

governados por uma base completamente diferente do ser 

Racional, a base do ser animal irracional. 

Quantos vão ficar admirados e surpreendidos dizendo: 

―Este dia demorou, mas até que chegou.‖ Todos andavam 

ansiosos para conhecer o seu verdadeiro natural, a sua 

verdadeira origem. 

A ansiedade do mundo era grande porque muitos 

sentiam-se infelicitados por estudarem tanto, se aprofundarem 

tanto na ciência e ficarem na mesma. 

 

Diziam: ―A verdade das verdades ainda não chegou ao 

conhecimento do homem.‖ E viviam de pesquisas nessa 

matemática infernal. 

Hoje sendo uma coisa, amanhã outra, nunca encontraram 

o verdadeiro ideal, que era o que está aí, de se encontrar a si 

mesmo. 

O ser humano queria se encontrar para então admitir e 

adotar, muitos achando que esta realidade nunca viria ao 

mundo, resumia a vida de acordo com sua conjectura, como 

parecesse que fosse. 

Hoje, vêem chegar tão naturalmente entre todos, a 

verdadeira origem de todos, a verdadeira origem desse caos? 

Que é esse mundo encantado, é esse rincão de amargurados 

esse rincão de amarguras esse rincão de sofrimentos, por não 

poderem pôr fim aos tormentos da humanidade. 
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Com o elétrico e magnético, de forma alguma podiam 

pôr fim aos tormentos da humanidade e sim aumentavam 

sempre os tormentos e os padecimentos, pelo progresso ser 

inconsciente, um progresso de destruição, um progresso que 

há muito vem vindo a regresso, um progresso de aparências e 

fantasias. 

Hoje é uma coisa, amanhã é outra, hoje está certo por 

isso, por aquilo, amanhã já não está certo, já não serve mais, 

já o certo é diferente. 

Sempre nesse desacerto, mudam de modos, de costumes, 

de hábitos, sempre renovando, sempre nesse desequilíbrio, 

devido ao elétrico e magnético. 

Hoje é bom, amanhã é ruim, hoje é velho, ontem era 

novo, hoje serve, amanhã não serve e assim nesse 

desequilíbrio que é o causador de todas as ruínas, de todos. 

Hoje é um modo de se entender, amanhã é outro, depois 

outro, a humanidade está toda tonta, por não saber onde 

estava o certo, porque hoje o certo é de um jeito, amanhã já 

não é mais, o certo é de outro jeito. Assim viviam todos a 

procura do certo e sempre desacertando, devido às influências 

do elétrico e magnético. 

Hoje uma moda, amanhã outra, depois outra, um 

desequilíbrio. As provas do desequilíbrio são as modificações 

de tudo; o desequilíbrio sempre reinando. 

Hoje é uma direção, amanhã é outra, depois já é outra e 

tudo sempre de pior para pior, tudo cada vez mais 

conflagrado, cada vez mais desorientado, devido à 

multiplicação das modificações. 

As confusões sempre permanecem devido ao elétrico e 

magnético, que é o causador de todo esse desequilíbrio de 

todos. 
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Hoje a pessoa está bem de um jeito, amanhã já não está, 

procura outro jeito. ―Bem, agora estou bem.‖ Amanhã já não 

está e assim sempre procurando o bem e não encontrando. 

 

Hoje está bem assim está bom assim, amanhã já não está 

mais, hoje serve assim está bom assim, amanhã já não serve 

mais, já amanhã é outra forma, variando. 

 

Está aí o desequilíbrio a procura do certo, mas nunca 

encontrando o certo, porque o certo é um só, agora é que 

encontraram o certo, o Racional, puro, limpo e perfeito, na 

sua verdadeira base de origem, de animais Racionais. Eram 

racionais deformados, desorientados deste jeito, por estarem 

sob as influências do animal irracional e da base do elétrico e 

magnético. 

Tinham que ficar variando deste jeito, a procura do 

certo, porque quem varia não está certo, por isso está 

variando, quem varia não sabe o que diz, é um inconsciente. 

 

Hoje dizem uma coisa, amanhã dizem outra, hoje está 

bem assim, amanhã já não está mais e ficam procurando o 

bom, o bem, o certo e nunca encontrando. 

 

Variando sempre nesse desequilíbrio e dizendo estar 

certo, por estar variando, hoje o certo é assim e depois 

amanhã dizem: ―Não, esse certo já não serve mais.‖ 

 

Não está certo assim, o certo é este e amanhã o certo é 

outro, depois outro, sempre procurando o certo e nunca 

encontrando. 

Variando desse jeito, modificam tudo, tudo, sempre em 

modificação, a procura do certo. Hoje o certo é de um jeito, 

amanhã o certo já é de outro jeito, depois, o certo já é de outro 

jeito; sempre procurando o certo e sempre desacertando, 

sempre procurando o bom e sempre por encontrar. 
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Hoje é bom assim, amanhã já não é mais bom assim, já é 

de outro jeito, num desequilíbrio sem fim. 

 

Hoje está gostando, amanhã já não gosta mais, amanhã 

já gosta de outra coisa diferente, depois já não gosta mais 

daquela coisa, gosta de outra. 

Os gostos variantes, variando, desequilíbrio total, 

desequilíbrio de gostos, desequilíbrio de maneiras, 

desequilíbrio de modos, desequilíbrio de costumes, 

desequilíbrio de tudo! Por estarem sempre desequilibrados, 

não sabendo o que dizem e sempre dizendo que estão certos. 

 

O certo é esse hoje e amanhã já o certo é aquele, o certo 

já é outro, variando desse jeito, nesse desequilíbrio infernal. 

 

Hoje gosta assim, amanhã já não gosta mais, hoje está 

bem assim, amanhã já não está bem. 

 

Hoje o modelo é esse, amanhã já não serve mais, o 

modelo já é outro. 

 

É o desequilíbrio por não estarem certos, por estarem à 

procura do certo. 

Todos desacertados no mundo, todos desequilibrados no 

mundo, todos variando desse jeito, horrivelmente no mundo. 

 

Ficando todos iguais a loucos, porque quem varia é um 

doente. Cada qual variando do seu jeito e por cada qual variar 

do seu jeito, é que ficam uns contra os outros. 

 

Uns pensam de um jeito, outros pensam de outro e de 

forma que há o choque, uns contra os outros. 

 

Hoje são amigos, amanhã são inimigos, hoje são 

entendidos, amanhã desentendidos, porque cada qual varia de 
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sua forma, de seu jeito, de sua maneira, todos variando, 

diferentes uns dos outros, o elétrico e magnético. 

 

Iguais a bichos, por estarem sob as influências do bicho, 

do elétrico e magnético, por isso é que ficaram assim. 

 

Os irracionais é que não se entendem, é que não se 

compreendem, devoram-se uns aos outros e os Racionais, por 

estarem dominados pela influência do irracional, ficaram 

iguais, desentendidos. 

 

Hoje estão se entendendo muito bem, daqui a pouco 

estão brigando, igual ao irracional; daí um bocado estão se 

destroçando estão se digladiando estão se devorando feito 

feras bravias, guerreando uns contra os outros, demandando 

uns contra os outros, devido as orientações serem do elétrico e 

magnético, serem dos animais irracionais. 

 

O bicho é que é assim, o bicho irracional é que vive aos 

coices uns com os outros. Ficaram com o gênio do animal por 

estarem com o fluido magnético dentro do seu ―eu‖, o fluido 

do animal irracional, o fluido elétrico e magnético dentro do 

seu ―eu‖. 

O fluido animal é o causador de todo esse desequilíbrio, 

do gênio mau, do nervoso, da ferocidade, da brutalidade, tudo 

produzido pelo fluido elétrico e magnético que está dentro do 

―eu‖ do ser humano. 

 

Destroem o ser humano desse jeito a ponto das pessoas 

fazerem coisas, induzidas pelo fluido mau e depois se 

arrependerem daquilo que fizeram, daquilo que falaram, 

daquilo que disseram, da atitude que tomaram. 

Ficaram arrependidos por estarem sendo guiados por 

uma natureza a qual não pertencem os seres de origem 

Racional. O ser humano é bom, por ser de origem Racional. 
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Agora as influências dominantes, as influências que 

dominavam o ser humano e que ainda estão dominando 

enquanto não se Imunizam, é que são ruins, o magnético e 

elétrico. 

Porque tudo tem a sua causa e a sua origem, se são assim 

desse jeito, é porque existe a causa, a causa é o fluido elétrico 

e magnético, causador de todas as ruínas do ser humano. 

 

Uma pessoa com uma carga magnética muito grande 

dentro do seu ―eu‖ se torna um monstro, se torna uma fera, se 

torna um bicho feroz no meio dos outros. 

 

A carga magnética está dentro da pessoa e faz com que a 

pessoa só proceda mal, só faça mal está aí a causa do 

desequilíbrio, o elétrico e magnético. 

 

Está aí porque existem os maus elementos, a carga 

magnética dentro do ―eu‖ da pessoa, o desequilíbrio total e é 

por isso que o mundo vem nesse desespero, uns contra os 

outros. 

A carga elétrica e magnética, a causadora de todas as 

ruínas: a inveja, o ciúme, a ambição, a cobiça, a paixão. O 

elétrico e magnético, o causador de todos esses desequilíbrios. 

 

E agora está aí em mãos de todos, o equilíbrio de todos, 

a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a verdadeira origem de todos, 

a verdadeira base de origem. 

 

Todos procuram conhecer o verdadeiro ser e adquirir o 

Fluido Racional, o fluido da base de sua origem, que entra 

dentro do seu ―eu‖ e bota o elétrico e magnético para fora. 

Daí, vem o equilíbrio total do ser humano, modificando-se 

como do preto para o branco, porque estava sob a influência 

do irracional. Tudo de ruim, tudo de mal. Deixou de funcionar 

o elétrico e magnético dentro do ser humano, o equilíbrio 
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chegou pelo fluido de sua verdadeira origem entrando no seu 

―eu‖ e botando o elétrico e magnético para fora, as ruínas da 

vida e as ruínas do corpo. 

 

Para conseguir, é só ler todos os dias, ler todos os dias 

um pouco, para conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, conhecer o seu verdadeiro natural, o porquê de 

tudo e o porquê das coisas. 

 

E assim adquire o fluido do seu verdadeiro natural de 

Racional. Está aí o porquê dos desentendimentos de todos, 

desentendidos até consigo mesmo. 

 

Muitas vezes a pessoa não está entendendo nem a si 

mesmo, desentendida consigo mesma, devido ao fluido 

magnético, causador de todas as loucuras, de todos os 

desequilíbrios e de todos os desentendimentos. 

 

Já viu bicho ter equilíbrio? Já viu irracional ter 

equilíbrio? O irracional não tem equilíbrio e por estarem 

sendo dominados pelas influências do irracional não podiam 

ter equilíbrio. 

 

Só poderão ter equilíbrio sob as influências da 

verdadeira base de sua origem porque são animais Racionais e 

a sua verdadeira base é racional. 

 

Dentro da sua verdadeira base é que podem ter 

equilíbrio, é que podem ser equilibrados por meio do Fluido 

Racional, que entra dentro do seu ―eu‖ e faz a ligação com a 

PLANÍCIE RACIONAL, daí nascendo todo o equilíbrio 

naturalmente. Naturalmente, porque são desta base, são de 

origem Racional está aí então o equilíbrio de tudo e de todos. 

 

Ninguém tinha culpa de ser assim, porque não 

conheciam a sua base de origem, como estão conhecendo, 
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ninguém tinha culpa, o culpado de serem assim é o elétrico e 

magnético, a base do irracional, a qual o animal Racional não 

pertence. A base do animal Racional é a base Racional, é da 

PLANÍCIE RACIONAL cá de cima. 

 

Esta é que é a base do animal Racional, que por meio do 

conhecimento, recebem o fluido da sua base de origem, que 

entra dentro do ―eu‖ da pessoa, para o equilíbrio total. 

 

Então cessará toda a ruindade do mundo do irracional, 

cessarão os males da vida, os males do corpo e os males do 

mundo, por tudo ser Racional. Racional quer dizer: puro, 

limpo e perfeito. 

Cessarão todos os defeitos da humanidade por estarem 

sob a sua base de origem, por estarem sendo orientados por 

sua base de origem. 

 

Cessarão os males do mundo, os males da vida e os 

males do corpo, porque não são mais atingidos pelo elétrico e 

magnético, que é o causador de todas as ruínas do corpo e de 

todas as ruínas da vida. 

Portanto, não percam mais tempo com o elétrico e 

magnético, para não aumentar mais seu sofrimento e as ruínas 

de sua vida; não percam mais tempo com o elétrico e 

magnético, causador de todos os males da vida. 

 

Tratem de ler para conhecerem o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL todos os dias, para adquirirem por meio do 

conhecimento, o Fluido Racional, o fluido de sua origem 

verdadeira, origem de animais Racionais. 

 

Por pertencerem a este ser Racional, é que todos estão 

necessitando no mundo inteiro, conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para receberem o fluido de sua 

origem e daí, tudo de bem e tudo de bom. 
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Os fluidos deformados desse encanto, é que são a base 

da formação desse mundo e por tudo ser fluido é que tudo se 

acaba. O fluido é o causador dos seres, gera, nasce, cresce, 

refloresce e desaparece. Este mundo não é do verdadeiro 

natural de todos, por não ser do verdadeiro natural de todos é 

que tudo se acaba, o natural é de Racionais, puros, limpos e 

perfeitos. O verdadeiro natural é da eternidade, o verdadeiro 

natural é de onde vieram, da PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Se esse mundo fosse verdadeiro, seria eterno, nada se 

acabaria. Por não ser verdadeiro é que o natural não é esse. 

Esse é o natural para quem não conhece, o verdadeiro natural. 

Então julgam que esse mundo, que tudo isso é natural, é o 

natural que ninguém se conforma com ele, pois ninguém se 

conforma com o sofrimento, nem muito menos com a morte, 

ninguém quer morrer, ninguém quer sofrer e quando acaba 

todos morrem e tudo se acaba por não ser esse o verdadeiro 

natural. O verdadeiro natural é de Racionais, puros, limpos e 

perfeitos. Agora quem não conhece o verdadeiro natural, ou 

por outra, por não conhecerem o verdadeiro natural, adotaram 

essa deformação como natural. 

 

Adotaram tudo isso como natural, porque não conheciam 

a verdadeira origem de animais Racionais, como agora estão 

conhecendo, sabendo e conhecendo o verdadeiro natural; esse 

natural que ninguém agüenta por não ser o verdadeiro. É o 

natural aparente, não o verdadeiro. Então, a causa e a origem 

de tudo ser assim são os fluidos. Os fluidos é que são o ponto 

básico dessa formação encantada. Sim, porque se não 

existisse fluido não existia o micróbio, se não existisse o 

micróbio, não existiam os seres, se não existisse o calor, não 

existiam os fluidos, se não existisse o sol, não existia calor. 

 

De forma que esse é um mundo fluídico, tudo gerou do 

fluido, tudo gera devido aos fluidos, que são os causadores de 

todos esses feitos que aí estão. 
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Por não conhecerem o verdadeiro natural, adotaram essa 

deformação essa imperfeição como natural, sem ser. Está aí a 

glória das glórias de todos, na IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Ninguém no mundo esperava uma surpresa dessas, surpresa 

esta que será o consolo de todos, a satisfação de todos, por 

estar descoberta a origem de todos, a origem do mundo e de 

toda essa formação microbiana. 

 

Está a porta Racional aberta para todos voltarem ao seu 

lugar de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Esta porta, que 

tanto demorou a ser aberta no encanto, por não estarem 

prontos a receber semelhante conhecimento. 

 

O atraso de antes era muito grande e assim chegando 

todos juntos ao RACIONAL SUPERIOR, por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. O Fluido Racional fazendo a 

ligação de todos, junto ao RACIONAL SUPERIOR, por meio 

deste fluido estão unidos ao RACIONAL SUPERIOR. O 

fluido entra dentro do ―eu‖ da pessoa e, imediatamente, a 

pessoa está ligada ao seu lugar de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Todos unidos à sua base de origem, recebendo todas as 

orientações precisas, como já sabem, para o bom andamento 

da vida. E assim, felicíssimos, muito felizes, por conhecerem 

e saberem de onde vieram, como vieram, para onde vão e 

como vão. 

Assim conversando e se entendendo com os eternos da 

PLANÍCIE RACIONAL, por meio da ligação do fluido, por 

meio desta luz. Todos vão ver depois de Imunizados, a 

PLANÍCIE RACIONAL como é e seus habitantes com seu 

progresso de pureza. Todos estão ricos de satisfação, com a 

maior riqueza nas mãos, que é a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Todos se entendendo Racionalmente, todos 

vivendo Racionalmente e tudo dando certo na vida de todos, 

Racionalmente, por todos estarem sob o domínio da sua base 
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de origem, sendo orientados pela sua base de origem, não 

havendo mais desacertos todos acertando em tudo, por 

estarem vivendo Racionalmente e Racionalmente tudo sendo 

resolvido nesta vida material. 

 

Quem diria que tal coisa chegasse ao mundo, ao 

conhecimento de todos, tão naturalmente. Hoje vendo como 

tudo chegou tão naturalmente, a verdade das verdades para 

todos, porque já estavam cansados de penar com essas falsas 

verdades do embusteirismo, do encanto, com essa vida cheia 

de indecisões, vivendo por viver, mas não que muitas horas 

apetecesse viver. Esse rincão de sofrimento esse rincão de 

amarguras em que todos sofriam sem saber por que, sofrendo 

e sem poderem se livrar do sofrimento com essas falsas 

ideologias, se alimentando com esse nada e todos sofrendo, 

porque não tinham outro remédio a não ser viverem de 

sugestão. 

 

Mas a sugestão sempre alimentou o sofrimento cada vez 

mais. Auto-sugestão esse simbolismo alegórico, criado para 

amenizar o sofrimento, a vontade muito boa, mas na realidade 

nada. Todos nessa penitência, penitenciando-se a vida inteira, 

sem saberem e sem conhecerem de onde vieram e para onde 

vão, fazendo essa pergunta vida a fora e a resposta sempre 

muda ficou porque não podia ser de outro jeito, pois não 

sabiam porque viviam, muito menos de onde vieram e para 

onde vão. 

Hoje tudo isso esclarecido de princípio a fim, vitoriosos 

e gloriosos, por estar na terra todo o histórico dessa 

deformação, que sempre alimentou as angústias de todos, os 

padecimentos de todos, os sofrimentos de todos, cada vez 

sempre maior. 

Hoje estão ricos de satisfação por conhecerem e saberem 

todo esse translado dessa vida criminosa, criminosa sim, por 

estarem expostos a todo o sofrimento, sem saberem o crime 
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que cometeram para serem condenados à pena capital. Hoje, 

sabendo e conhecendo o porquê de tudo isso, vendo quantas 

lutas perdidas, quantas passadas em vão e quanto já 

imploraram sem ter solução. A solução era só o sofrimento e a 

vida sempre continuando na mesma rotina, de sofrerem até 

morrer. Dizendo uns para os outros: ―A vida é de sofrimentos, 

há de chegar o dia da nossa libertação.‖ E todos  

desconheciam o que são e porque são assim. 

 

E hoje conhecendo tudo isso estão ricos de satisfação e 

bem ricos de conhecerem todo este translado e os culpados de 

toda essa confusão, criada pelo livre arbítrio, desde que deram 

os primeiros passos para a parte que não estava pronta para 

entrar em progresso, tanto que o resultado foi esse que aí está: 

ficaram desconhecidos de sua origem e por isso 

descompreendidos de tudo, querendo ter ciência da origem 

desse nada e nunca puderam alcançar essa vontade, querendo 

ter ciência desse tudo aparente e ficando só na vontade e 

assim a realidade sempre oculta e a vida continuando nesse 

realejo de salvem-se quem puder. 

 

Hoje tudo esta claro, tudo cristalino, por estarem de 

posse de toda a formação de onde vieram, como vieram, para 

onde vão e como vão, o Fluido Racional esta grande luz 

imperando entre todos, por ser da origem de todos, por ser do 

verdadeiro natural de todos e assim com grande facilidade de 

assimilarem o que é de sua própria origem, por serem animais 

Racionais. 

A verdadeira luz, a verdadeira bússola é Racional, o 

Fluido Racional e assim todos cobertos pela Luz Racional, 

todos iluminados pela Luz Racional, todos orientados pela 

Luz Racional, por ser a base dos animais Racionais. 

Daqui um pouquinho todos brilharão com a Luz 

Racional, com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, com o Fluido 

Racional, unidos à eternidade pela IMUNIZAÇÃO 
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RACIONAL. Daqui um pouquinho todos felicíssimos, cheios 

de júbilo, jubilados pela bendita fonte de origem de todos, a 

fonte Racional. Por serem animais Racionais é que o domínio 

dos animais Racionais tem que ser Racional. Portanto, 

felicíssimos, muito felizes por estar descoberta a base de 

origem de todos, todos mais do que felizes. 

Todos vão andar mais leves devido ao Fluido Racional 

estar dentro da pessoa. Uma vez o fluido dentro da pessoa, a 

pessoa se sente mais leve porque o próprio fluido levanta a 

pessoa do chão, a ponto da pessoa pensar que está voando, 

porque o Fluido Racional é cá de cima da PLANÍCIE 

RACIONAL. Então levanta a pessoa e a pessoa terá 

momentos que não sabe se está pisando no chão ou no ar. 

 

Porque o fluido cá de cima, da PLANÍCIE RACIONAL, 

levanta a pessoa e a pessoa sente que está voando, sente o 

corpo leve, aí então, já saíram todas as impurezas do elétrico e 

magnético. Fica a pessoa leve, tão leve, que sente certas horas 

que vai voar, por ser o fluido, um fluido puro, limpo e perfeito 

e não ser o fluido aí do elétrico e magnético. O fluido do 

elétrico e magnético calca a pessoa para o chão, é um fluido 

pesado, é um fluido que bota um grande peso em cima do 

corpo da pessoa, calcando a pessoa para baixo; e o cá de cima 

da PLANÍCIE RACIONAL, já o efeito é outro, levanta a 

pessoa, por ser cá de cima então a pessoa vai sentir como se 

estivesse voando. 

Pensando muitas vezes que não está pisando no chão, de 

tão leve que o corpo fica, por estar com uma coisa pura dentro 

do seu ―eu‖. A pessoa por meio do fluido que se torna a 

espécie de um farol, vê toda a Planície cá em cima, com os 

seus habitantes, com o seu progresso de pureza. A pessoa aí 

de baixo, daí da terra, vê os habitantes cá em cima na 

PLANÍCIE RACIONAL, vê o RACIONAL SUPERIOR e 

todo o movimento da Planície, por meio do Fluido Racional 

ligado ao ―eu‖ da pessoa. 
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A pessoa está aí na terra, ligada pelo elétrico e 

magnético, vê o Sol, a Lua, as Estrelas, os Planetas e etc., 

porque está ligada pelo elétrico e magnético. Ligada pelo 

Fluido Racional, a pessoa passa a ver o que existe na 

PLANÍCIE RACIONAL, por meio da ligação do fluido de 

sua base de origem dentro do seu ―eu‖. Recebe todas as 

orientações precisas, conversando com os habitantes da 

PLANÍCIE RACIONAL, conversando com o RACIONAL 

SUPERIOR, como EU que estou aqui falando. Todos vão 

ficar iguais a este aparelho, todos vão ficar assim e para 

conseguir tudo isto é muito simples, basta ler todos os dias 

para saber e conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

para então ficar Imunizado, ser tomado pelo seu fluido de 

origem, o fluido da base Racional que entra dentro do seu 

―eu‖ e faz a ligação. A pessoa está ligada à eternidade, vendo 

os eternos, falando com os eternos, se entendendo com os 

eternos aí em vida, vivendo aí nessa terra, já ligado à 

eternidade por meio do Fluido Racional, fluido de sua origem; 

por serem animais Racionais, a origem é Racional. 

 
Assim está aí a porta do desencanto aberta, desencantou- 

se, libertou-se do elétrico e magnético que é do encanto, 

vendo o seu lugar de origem, vendo a sua estrada e toda a sua 

trajetória para a sua base de origem. Vão ficar emocionados, 

chorarão de alegria, chorarão de emoção, por terem todas 

essas provas e todas as revelações desta vida que 

desconheciam, o porquê aí viviam, vivendo, mas sem saberem 

porque, vivendo, por verem os demais viverem, sem saber 

porque viviam dessa maneira, horrivelmente. Horrivelmente, 

porque o sofrimento é o maior brilhante do mundo. E hoje, 

conhecendo e sabendo por que aí estavam agonizando desse 

jeito, agoniados, à mercê da sorte, à mercê das mentiras, à 

mercê das experiências, à mercê das fatalidades, à mercê dos 

destinos. ―E qual destino ―eu‖ vou ter?‖ E assim nessa dura 

dúvida sempre, sofrendo as conseqüências dos imprevistos, 

por não saberem por que estavam vivendo desse jeito. 
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Hoje, sabendo e conhecendo, começam a ter uma vida 

completamente diferente, que é a vida do desencanto, a vida 

Racional. Encantado - irracional, desencantado - Racional. 

Com mais um pouquinho de tempo, todos Imunizados, 

viverão alegres e felizes por saberem e terem convicção do 

porque estar vivendo e assim felicíssimos para o resto da vida; 

todos brilhando Racionalmente com a pureza Racional. Para 

ver como o encanto parecia que estava duro para os 

encantados e os encantados nunca que poderiam se 

desencantar, por serem encantados. 

O encantado é aquele que tem convicção de que a vida é 

essa mesmo aí do encanto, mas fala inconscientemente, 

porque não dá provas daquilo que diz, daquilo que fala, por 

isso, o encantado sempre conservou todos os mistérios e todos 

os enigmas. A convicção dos encantados cai no ridículo, por 

não desvendarem os mistérios que sempre foram mantidos, 

por serem encantados. Assim, um encantado nunca poderia 

desencantar-se, tinha sempre que conservar o encanto. Está aí, 

como tão naturalmente veio ao conhecimento de todos, o 

desencanto, provando porque são encantados e provando o 

desencanto, a origem e a base de origem de todos. Está a 

porta, a porta dos mistérios toda aberta e os mistérios todos 

desaparecendo, desaparecendo todos os enigmas, porque está 

aí a porta aberta da base de origem de todos, que era uma 

coisa misteriosa para os encantados. A base de origem de 

todos sempre se conservou misteriosa enigmática, um 

encanto, uma rocha insolúvel e hoje, tão naturalmente, 

desaparecem todos os mistérios da origem de todos. 

Olhando para todos e todos olhando para a sua base de 

origem, dizem muitas vezes que tinha mesmo que chegar este 

dia, porque do jeito que todos viviam já não se agüentava 

mais. Vocês, nesse encanto, tinham vida para viver, mas o 

prazer de viver quase não era nenhum, devido ao sofrimento. 

Tudo chega ao seu dia e o dia chegou, de todos conhecerem o 

seu verdadeiro valor de racionais, por isso animais Racionais 
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de origem Racional está aí a origem descoberta está aí a base 

de origem descoberta está aí de onde todos saíram. 

Descoberto está o mundo de todos, descoberto está o 

porquê de ficarem assim, descoberto está o porquê do mundo 

ser assim, descoberto está o porquê de todos serem assim, 

descoberto está o porquê de onde todos vieram, descoberto 

está para onde todos vão e como vão. Descoberto enfim, 

acabaram-se os mistérios, findaram-se os mistérios da 

humanidade. Todos de parabéns, louvada a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL para o resto da vida, a grande modificação que 

vão fazer, de animais Racionais para Racionais, puros, 

limpos, perfeitos e sem defeitos, como eram antes de se 

deformarem em animais Racionais. 

 

Vão fazer uma grande modificação, porque todos 

pertencem à eternidade. Tinha que chegar o dia de saberem 

por que ficaram assim, animais Racionais deformados, tinha 

que chegar esse dia e até que chegou esse dia, dia esse, que 

ninguém esperava, ninguém esperava, de que forma, de que 

jeito ou de que maneira, pudesse encontrar a solução ou a 

definição de sua origem e a origem do mundo. Hoje todos 

vendo, conhecendo como tal apareceu entre todos, tão 

naturalmente esta riqueza das riquezas dos animais Racionais. 

Faziam um bicho de sete cabeças, não sabiam mais como 

viver, procuravam se iludirem para poder viverem e por isso 

viviam de ilusões, procurando distrações para se iludirem, 

porque não tinham outra coisa a fazer. 

―Já que não conhecemos o certo vamos vivendo iludidos 

assim mesmo.‖ Iludindo e iludidos, vivendo horrivelmente, 

angustiadamente, com essa vida de mentiras, com este 

monturo de mentiras e por tudo ser mentira é que tudo se 

acaba. Vendo o fracasso de tudo, o extermínio de tudo e 

dizendo: ―Essa vida, não há quem possa se conformar com 

ela; é uma vida ingrata, é uma vida cheia de surpresas, no 

melhor da festa lá se vai a vida.‖ 
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Acabou-se o tudo aparente, reduziu-se e acabou-se em 

nada essa vida, as ilusões não nos confortam; por vi vermos 

de ilusões estamos perdidos e um perdido não sabe o que faz, 

não sabe o que diz, perdidos aqui em cima dessa terra, 

vivendo sem saber por que vivemos, fingindo que sabemos 

tudo e no ver das coisas, não sabemos nada, porque tudo se 

acaba. 

Sabemos muito e não sabemos nada e por isso tudo se 

acaba, é um tudo aparente, um tudo para nos iludir, os 

fracassos nos decepcionando e a vida nos traindo, o tudo se 

acabando em nada e o nada provando que o tudo não vale 

nada e por isso tudo se acaba. É uma vida de desventuras, é 

uma vida de desventurados, que não temos nem direito a ela, 

nem muito menos a esse tudo aparente, finda-se a vida, 

acabou-se tudo e por tudo ser mentira, tudo se acaba. 

 

Essa é uma verdade impostora, uma verdade que 

ridiculariza a quem fala inconscientemente em verdade, nessa 

vida aparente, nessa vida de ilusões. 

 

Por serem todos inconscientes é que tudo é mentira e por 

ser mentira tudo se acaba. Porque o inconsciente não sabe o 

que diz, nem sabe o que faz, por isso são deformados; de 

Racionais, puros, limpos e perfeitos viraram animais 

Racionais cheios de defeitos. É uma vida de ilusões, somente 

pura ilusão e o iludido não sabe o que diz, não sabe o que 

quer, não sabe o que faz, pensando que sabe e o sofrimento 

provando a nulidade desse saber e vindo a fatalidade, 

morrendo e dizendo: ―Se tudo fosse verdade, nós não 

acabaríamos desse jeito e por tudo isso ser mentira é que tudo 

se acaba.‖ E assim vivendo essa vida irregular, sabendo que 

são irregulares, fingindo que não sabem que são irregulares. 

Os fracassos provando que existiu alguma coisa de irregular, 

para que assim ficassem desse jeito, sem ao menos terem o 

prazer de saber por que viviam assim. Nunca tiveram esse 
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prazer, a não ser agora. EU, com essas críticas da vida do 

encanto, para que sintam os efeitos do ridículo, a que ponto 

chegaram de humilhação e de ridicularizarão, por viverem 

essa vida estúpida como um animal Irracional, um animal,  

que por ser animal, não tinha condições de forma alguma de 

descobrir a sua origem de animal, de descobrir o seu ser de 

encantado, não tinha condições por ser um animal. 
 

Um animal só sabe as coisas que os ensinam, que 

aprendem e não ensinando, o animal não sabe nada. Hoje, o 

animal Racional, sabe de onde veio, como veio e para onde 

vai. O animal Racional depende de aprender tudo para saber, 

para conhecer, se não aprender, nada sabe, mas a mania do 

animal é não se conhecer, qualquer pouquinho que aprende, 

começa a falar que nem um papagaio, já pensa que sabe tudo, 

se ilude com o saber de aparências, julgando as aparências 

uma realidade, por isso o animal diz assim: ―Isso não está 

direito, mas tem que ser assim, aquilo não está direito, mas 

tem que ser assim, aquilo para ser direito tem que se fazer 

assim.‖ 
 

A inconsciência do animal chegou a esse ponto, dele 

pensar que está direito e falar direito, como coisa que o 

animal Racional tivesse condições de conhecer direitos. Mas é 

a vaidade de todo animal. Aprendeu um bocadinho, se julga 

sabichão. Sabedoria do nada, sabedoria da mentira e por isso 

ser mentira, tudo se acaba. Então, está aí a porta aberta do 

encanto, a porta da origem de todos, a porta que todos têm 

que entrar para voltar ao seu lugar de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Está aberta a porta da IMUNIZAÇÃO RACIONAL e 

todos de regresso ao seu lugar de origem, por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, por meio do fluido da base da 

origem de todos, o Fluido Racional, que entra dentro do ―eu‖ 

de todos, para fazer a ligação da pessoa com a sua base de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 
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Uma vez ligado a sua base de origem está em 

permanente contacto com sua base de origem vindo tudo de 

bom e de bem da sua base de origem, todas as orientações 

precisas. Conversando com os habitantes Racionais, com a 

sua base de origem, se entendendo com eles, se entendendo 

com o RACIONAL SUPERIOR, um esplendor tão grande, 

tão maravilhoso, que a pessoa não pode calcular, somente 

depois de Imunizado é que vai dizer: ―É verdade. Para se 

Imunizar é muito simples e muito fácil, somente ler todos os 

dias, para conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL.‖ 

Conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL é ficar 

Imunizado. A pessoa vai conhecer a felicidade verdadeira, 

porque está integrada, unida à eternidade, vivendo na terra 

juntos, unidos à eternidade, por estarem em contacto com os 

eternos da PLANÍCIE RACIONAL. Não viverão mais nesse 

desequilíbrio infernal, nesse mundo de ilusões, não se 

iludindo com coisa alguma, com a situação definida, como 

quem diz: ―Eu estou convicto, porque sinto todas essas 

realidades, convicto porque me entendo diariamente com os 

eternos da PLANÍCIE RACIONAL. Convicto da verdade das 

verdades, convicto de que esse é o único caminho da 

humanidade. Vive feliz, alegre e contente enquanto 

permanecer aí entre os animais irracionais do elétrico e 

magnético, cessando todas as dúvidas, cessando todos os 

mistérios, cessando todos os enigmas porque não há mais 

mistérios, não há mais enigmas, por estarem todos 

desvendados. A pessoa, noite e dia, orientada pelos habitantes 

da PLANÍCIE RACIONAL, por meio do fluido ao qual está 

ligada, o fluido do seu verdadeiro natural de animais 

Racionais, não pertence mais a essa base monstruosa do 

elétrico e magnético, a base dos monstros, das feras, dos 

selvagens, a base que contém todas as ruínas do mundo, pela 

qual estavam sendo dominados, por essa base a qual não 

pertenciam, por isso vinham de Pilatos a Herodes e de 

Herodes a Pilatos. Hoje, convictos desta grande realidade da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, glorificados pelo seu fluido de 
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origem, o Fluido Racional, contentes e felizes para sempre, 

por conhecerem o seu verdadeiro natural, que todos 

desconheciam e julgavam que fosse esse aí deformado, não se 

conformando com ele Hoje, sabem e vêm porque viviam 

assim, horrivelmente, pois muita gente tinha até vergonha de 

ser assim como todos são, imperfeitos, cheios de defeitos 

encarando o mundo como um hospício encarando o mundo 

como todos, doentes, todos doentes por permanecer a 

inconsciência em todos. Todos são doentes. ―Que forma 

vamos dar a esses doentes que não conhecem um remédio 

para curar essa doença, porque o desequilíbrio está em todos 

está nos cultos, que dizem que sabem está também nos que 

nada sabem, isto é uma doença porque não sabemos porque 

estamos assim hoje; estaremos bem amanhã estamos mal hoje 

estaremos satisfeitos amanhã, insatisfeitos hoje estaremos 

alegres amanhã estaremos aborrecidos amanhã estaremos 

chorando amanhã, amanhã estaremos preocupados. É uma 

doença em que todos vivem variando desse jeito, vai-se 

dormir preocupado, levanta-se preocupado, as preocupações 

consomem muitas das vezes o estímulo de viver.‖ 

As satisfações são tão momentâneas e as alegrias 

também, que não compensam vivermos assim como doentes, 

todos variando desse jeito, cada um com o seu modo de 

pensar, cada um variando de seu jeito essa doença não tem 

jeito, é a doença da imperfeição, somos doentes e 

desconhecemos a origem dessa doença, somos fabricados de 

uma tal maneira que quem nos fez assim talvez não pudesse 

fazer melhor e por isso fez todos doentes desse jeito.‖ 

A pessoa, raciocinando a seu modo, deduz a vida, 

fazendo todos esses contrastes, todas essas comparações e 

ficando na mesma, dizendo: ―Não sabemos verdadeiramente 

quem nos fez, não sabemos quem nos fez assim, porque quem 

nos fez, não vem nos dar satisfação do porquê de fazer-nos 

assim, temos que viver mesmo doentes toda a vida, que a 

doença é tanta que acaba com a vida. 
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Isso é uma natureza misteriosa esses mistérios nós ainda 

não podemos desvendar, vivemos aqui com essa vida 

misteriosa, sem sabermos por que somos assim e os mistérios 

todos por solucionar. Será que algum dia nós vamos saber por 

que somos assim? Será que algum dia nós vamos saber por 

que nos fizeram assim? Tão degradantemente doentes, desse 

jeito, variando sempre, pois até dormindo estamos variando. 

Por que sonhamos com tanta coisa que não sabemos explicar? 

Será que vamos viver essa vida, a vida inteira desse jeito,  

cada vez piorando? Por isso as monstruosidades estão aí, a 

doença é tanta que os doentes fazem coisas, fabricam coisas 

para destruir a si mesmos está variando esta gente. Muitos 

pensam de outras formas, mas nunca chegando a uma 

conclusão do porquê somos assim. Nunca chegando a uma 

conclusão de termos ao menos de leve, porque somos assim.‖ 

Hoje, naturalmente sabem e conhecem porque ficaram assim 

deformados encantados, de onde vieram, como vieram, para 

onde vão e como vão. 

Hoje, tão naturalmente, sabem e conhecem a base de 

origem da PLANÍCIE RACIONAL; e porque são animais 

Racionais. Por ser a base Racional, pela origem ser Racional, 

por isso animais Racionais. Hoje libertados de todo esse 

sonho, de todas essas confusões, de todo esse pesadelo, de 

toda essa agonia, sabendo o princípio de tudo e o fim de tudo, 

sabendo, conhecendo e vendo que o mundo é conseqüência de 

seus próprios habitantes e como seus habitantes principiaram. 

O histórico todo está no livro ―UNIVERSO EM 

DESENCANTO‖. Hoje, felicíssimos e bem felizes por 

conhecerem todo este translado, que trazia todos cegos de 

olhos abertos desse encanto, sem saber por que viviam assim 

dessa maneira, aparência só, nada mais. Seres fluídicos, seres 

sem valor, com valor aparente e por ser um valor aparente é 

que tudo se acaba; de realidade coisa alguma, de positivo, 

coisa alguma. Hoje estão vendo e sabendo o porquê de tudo 

isso, porque viviam nessa lama perdendo tempo, vivendo só 

para sofrer, vivendo só para penar, sem saber por quê. 
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Hoje sabem o porquê de tudo isso. Assim está aí a porta 

aberta, a porta Racional, a porta da origem de todos, para que 

todos entrem por esta porta, para retornar ao seu lugar de 

origem de Racionais puros, limpos e perfeitos, conhecedores 

do porquê ficaram animais Racionais, cheios de defeitos. 

Então vamos tratar de ler, ler repetidas vezes, todos os dias, 

para conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para 

ficarem Imunizados pelo fluido de sua base de origem, o 

Fluido Racional, que entra dentro do ―eu‖ da pessoa, fazendo 

a ligação do seu corpo com a base de origem para receber 

todas as orientações precisas, todas as conferências precisas, 

para o bom equilíbrio dessa vida terrena. 

No meio dos irracionais, no meio dessa bicharada, aí 

dentro dessa bicheira enfrentam a vida de outra maneira, 

levando a vida Racionalmente e não irracionalmente, como 

estavam. Isto é uma simples crítica, que sempre é boa, uma 

pequena advertência: uns não precisam, mas outros precisam, 

não é para todos, é para os que precisam. Estas simples 

críticas não são para os que não precisam. 

Assim, Racionalmente tudo é e irracionalmente nada é. 

Este é o verdadeiro conhecimento natural de todos, é o 

verdadeiro conhecimento da origem de animais Racionais, da 

origem do porquê são animais Racionais este é o verdadeiro 

conhecimento natural. Em que se baseia? Na IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, de onde todos vieram, como vieram, porque 

vieram, para onde todos vão, como vão e porque vão, é o 

verdadeiro conhecimento natural de todos. Não é ciência, não 

é doutrina, não é filosofia e sim, o porquê de serem animais 

Racionais. Porque saíram de sua base de origem, a  

PLANÍCIE RACIONAL. São animais Racionais, animais 

deformados, que se deformaram em animais Racionais.  

Nunca conheceram a verdadeira origem, nunca souberam a 

verdadeira origem, ignoravam até hoje a verdadeira origem de 

animais Racionais. E hoje estão conhecendo a origem eram 

Racionais puros, limpos e perfeitos. 
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Todos estão aí nessa terra, cumprindo essa missão do 

nada, porque tudo começa do nada, forma-se em um tudo do 

nada e acaba em nada; Portanto, essa é a missão do nada, do 

tudo aparente. Todos vivem traídos por esse tudo do nada, que 

por surgir do nada, nada é e acaba em nada. O progresso do 

nada acaba em nada, todos são traídos por esse nada, sendo 

traidores de si mesmo e por isso sofrem as conseqüências de 

trair a si mesmo, que é o sofrimento, quiserem fazer desse 

nada a verdade, mas a verdade do nada, não é nada, porque o 

nada não é verdadeiro. Então como podem falar em verdade, 

como coisa que o nada fosse verdadeiro, se o nada já está 

dizendo por si só que não é verdadeiro, porque não é nada? O 

que não é nada, não pode ser verdadeiro então dessa mentira, 

forma-se um tudo de mentiras, que se acaba, por tudo ser 

mentira, fizeram da mentira hipócrita, verdade, como se 

mentira fosse verdade e por assim viverem é que o sofrimento 

não cessa. Está aí provado como os materialistas viviam 

enganados, com esse nada. O nada o que representa? Nada e 

por isso acaba em nada. Assim viviam todos iludidos, traídos 

com esta vida de mentiras, sem saberem por que assim 

ficaram, sem saberem por que são assim, sem saberem porque 

viviam desse jeito, sem saberem porque o mundo assim é, 

sem saberem o porquê de assim serem, vivendo horrivelmente 

sem nada saberem, fingindo que sabiam, traindo a si mesmos 

e traindo todos. Fingiam que a vida é essa mesma, traidores  

de si mesmos e o ridículo sempre mostrando e provando ao 

contrário, de tudo ser mentira e por isso tudo se acabando. Do 

nada surge o tudo, toda essa fantasia, todo este presépio, tudo 

terminando em nada, por ser tudo matéria, produto do mal e o 

mal por si mesmo se destrói, se acaba. Quanto tempo perdido 

de todos com essa luta valorizando o nada e sabendo que o 

nada não tem valor, mas na mesma hora dando valor ao nada, 

como se o nada fosse uma coisa de valor. 

Então o que vale esta vida assim desse jeito? Nada, por 

tudo se acabar em nada ninguém é dono de nada, ninguém é 

de ninguém, porque tudo se acaba, por tudo surgir do nada. 
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Portanto, os materialistas, cegos como sempre, 

valorizam essas asneiras todas, valorizando o nada, como se o 

nada tivesse valor. 

O materialista não passa de um cego de olhos abertos, 

que não sabe o que está fazendo e pensa que sabe muito, sabe 

sim, se ridicularizar deste jeito inconscientemente. 

 

Fantasiaram e ornamentaram o nada de uma tal maneira 

para se iludirem, se traírem e receberem as desilusões dos 

fracassos, desse tudo aparente que nada é e sofrerem as 

conseqüências desse embuste, ornamentado com aparência de 

bom, que as desilusões provam ao contrário, vendo o fracasso 

de todos esses palhaços, com essas palhaçadas todas e por ser 

palhaçada termina em nada e por isso tudo se acaba. São as 

conseqüências da deformação, conseqüências do natural 

deformado e por estarem fora do verdadeiro natural é que 

ficavam assim desse jeito que estão, procurando o verdadeiro 

natural e não encontrando, porque nessa deformação não 

podiam encontrar. 

Ficavam desiludidos por não terem quem desse uma 

explicação verdadeira de assim estarem e de assim serem. 

Então tornaram-se todos materialistas, por não terem o 

verdadeiro conhecimento natural do mundo e dos seres. 

 

Cada qual lançou-se com suas aventuras, da melhor 

forma possível, para garantir a sobrevivência enquanto 

estivesse vivendo e assim todos se tornaram materialistas. 

Agora, hoje, chega em mãos de todos, o verdadeiro 

conhecimento da origem de todos, da origem do mundo, da 

origem de tudo e o porquê de adotarem esse monturo de 

matéria como elemento de prestígio, por desconhecerem o seu 

verdadeiro Ser e a sua verdadeira origem. Está aí porque 

ficaram assim perdidos nessas condições, todos sofrendo, sem 

descobrirem o por quê. Agora está aí descoberto o porquê, na 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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Se tornou assim esse mundo encantado, um mundo de 

inconscientes, por não ser o mundo verdadeiro e por isso tudo 

se acaba. Agora, para serem conscientes, têm que conhecer o 

que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para receber o Fluido 

Racional dentro do ―eu‖ e ficar ligado à PLANÍCIE 

RACIONAL, recebendo todas as orientações precisas para 

progredirem Racionalmente, para progredirem 

conscientemente e não desse jeito, horrivelmente, 

inconscientemente. EU dou razão de assim serem, de assim 

estarem, porque desconheciam o seu verdadeiro natural, que 

agora estão conhecendo. De forma que, para quem 

desconhecia o seu natural, não podia ser de outro jeito, tinha 

que ser assim mesmo, com esses quebra-cabeças. Está aí 

porque todos se tornaram materialistas nesse jogo de 

aventuras. Por assim serem, tinha que existir tudo quanto é de 

ruim, a inveja, a ambição, a ganância, a traição, os 

descontentamentos, a hipocrisia, a falsidade, a mentira, o 

ciúme, o fingimento; por assim serem, tinha que existir tudo 

quanto é de ruim; por nada serem, o desequilíbrio tinha que 

ser total, comum entre todos. 

Não podia haver sossego, nem paz, por ninguém nunca 

estar satisfeito, sempre a insatisfação imperando entre todos, 

fingindo estar satisfeitos e outros insatisfeitos; por isso ser 

assim deste jeito, é que nunca houve o equilíbrio desejado 

nesse mundo encantado. Hoje, fazendo-se de satisfeito, 

amanhã, insatisfeito, hoje, bons amigos, amanhã, inimigos, 

hoje estão bem, amanhã estão mal e assim sucessivamente, 

um desequilíbrio total, devido tudo ser aparência e nada mais. 

Por tudo ser um ser de mentira, é que assim tinham que ser, 

confusos, desconfiados, hipócritas, um mar de lama, dentro 

dessa lama que é a matéria. Matéria não passa de lama. 

Que aventura penosa fizeram, vindo se deformando, até 

se destruírem dessa maneira. A aventura acabou em nada. 

Está aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para a recuperação de 

todos, para chegarem em seu verdadeiro lugar de Racionais 
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puros, limpos e perfeitos. Tinha que chegar esse dia e chegou 

está aí o conhecimento de todo o histórico desse mundo, para 

todos chegarem ao seu lugar de origem verdadeira de 

Racionais puros, limpos e perfeitos. Isto é uma simples crítica 

desse encanto tumultuado. 

 

Com o Fluido Racional dentro da pessoa, dentro do 

aparelho, a pessoa fica ligada a PLANÍCIE RACIONAL, 

porque o Fluido Racional está dentro do aparelho, ligando 

assim à PLANÍCIE RACIONAL. Uma vez ligado à 

PLANÍCIE RACIONAL está em contacto com a PLANÍCIE 

RACIONAL, noite e dia, pelo Fluido Racional, que é do 

verdadeiro natural da pessoa e permanece dentro da pessoa, 

dentro do aparelho, ficando ligado à PLANÍCIE RACIONAL, 

recebendo todas as orientações necessárias, nascendo o 

equilíbrio na pessoa, o equilíbrio Racional. 

Agora o fluido elétrico e magnético está dentro do ―eu‖ 

das pessoas, dos aparelhos, ligados a este conjunto elétrico e 

magnético, a essa natureza desequilibrada. Está aí a causa e a 

origem do desequilíbrio do ser humano, devido ao fluido 

elétrico e magnético, que está ligado dentro do ―eu‖ da 

pessoa, a esse conjunto elétrico e magnético. Esse conjunto 

elétrico e magnético não regula, que é a natureza, como é que 

a pessoa pode regular? De maneira alguma, é por isso que 

todos são desequilibrados, desregulados eis a razão das 

loucuras, de tudo de ruim, proporcionado pelo desequilíbrio 

elétrico e magnético, que está ligado dentro do aparelho, 

dentro do ―eu‖ da pessoa. 

Vão fazer esta grande modificação do desequilíbrio do 

elétrico e magnético, para o equilíbrio, para o Racional. Agora 

com o fluido da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, dentro do ―eu‖ 

de todos, dentro do aparelho, todos vão ficar ligados à 

PLANÍCIE RACIONAL, daí o equilíbrio eterno, tudo se 

multiplicando de bom e de bem, indo tudo certo, o equilibrado 

vai certo, sempre certo e o desequilibrado pelo elétrico e 
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magnético, sempre errado, sempre desacertando, sempre de 

mal a pior, de pior para pior. Vão fazer uma diferença bem 

grande do desequilíbrio para o equilíbrio, do irracional para 

Racional. 

 

Uma vez ligado à PLANÍCIE RACIONAL estará se 

entendendo dia e noite com os habitantes da PLANÍCIE 

RACIONAL. Os habitantes da PLANÍCIE RACIONAL 

entram em contacto com a pessoa, permanecem em contacto 

com a pessoa, daí o equilíbrio Racional, o pensamento é 

governado pelo bem, pelo bom e assim tudo vai bem, tudo é 

bom, não é mais governado pelo mal, feito pelo elétrico e 

magnético, pensando mal, vivendo mal. 

 

O elétrico e o magnético, por ser mau, é que não dá 

sossego a ninguém, ninguém tem sossego nesse mundo, 

devido ao elétrico e magnético. Está aí a radicação de todos, a 

radicação do mundo, radicalmente curados do desequilíbrio 

do elétrico e magnético, é por isso que ninguém no mundo, 

nunca teve sossego, devido esses dois fluidos que não 

pertencem ao Ser humano, pertencem sim, aos irracionais. O 

que pertence aos animais Racionais é o fluido de sua origem, 

o Fluido Racional. 

 

Agora estão todos unidos, juntos ao seu verdadeiro 

natural, juntos da sua origem, tudo de bem para melhor, tudo 

de bom, tudo sempre bom, tudo sempre bem. Por estarem em 

contacto, dia e noite, com a PLANÍCIE RACIONAL, ligados 

pelo Fluido Racional, que está dentro do ―eu‖. Cada vez mais 

juntinhos, mais perto da PLANÍCIE RACIONAL, vão se 

aproximando cada vez mais da PLANÍCIE RACIONAL, até 

que venha o extermínio completo do corpo em matéria e 

naturalmente o fluido que deu origem ao ser, dentro da base 

de sua origem Racional. O bem eterno. O progresso Racional 

é sempre de bem para melhor e o progresso do elétrico e 

magnético é sempre de mal a pior. 
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Ninguém vai deixar de progredir para o seu próprio bem, 

para progredir para o seu próprio mal. O elétrico e magnético 

vai ficar completamente abandonado pelos seres de origem 

Racional, sim, porque ninguém vai deixar de viver bem, 

sempre bem, para viver mal, sempre mal. Enquanto não 

conheciam o bem verdadeiro, não conheciam a sua origem, 

ignoravam a sua origem e não tinham outro remédio, a não ser 

irem sempre de mal a pior. Pelas influências do elétrico e 

magnético, não tinham outro remédio, porque não conheciam 

outra coisa. Só conheciam o elétrico e magnético, só 

conheciam o encanto, mas agora, todos conhecem o seu 

verdadeiro natural, desencantou-se, salvou-se e assim todos 

procuram se Imunizar o mais depressa possível, para 

adquirirem o Fluido Racional dentro do seu ―eu‖ e ficaram 

sob o domínio do bem, da sua base de origem e não 

perturbados pelo elétrico e magnético. 

Está aí em mãos de todos, o maior brilhante do mundo, 

que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o maior brilhante do 

mundo, que é o Fluido Racional, o maior brilhante do mundo, 

que é todos conhecendo a eternidade, sabendo descrever a 

eternidade e entrando para a eternidade. Esta é a maior 

riqueza de todos no mundo. É do saber que todos precisam, 

para saberem como devem viver e não viverem de 

experiências, porque quem vive de experiências é porque não 

sabe viver e quem não sabe viver, não sabe se está certo ou 

errado. 

Sempre pensando que está certo, sempre errando por 

viver de experiência, quem vive de experiência é porque nada 

sabe então, vive experimentando isso ou aquilo, para ver se dá 

certo ou não. Essa é a vida do elétrico e magnético, essa é a 

vida dos que estão com o fluido elétrico e magnético dentro 

do seu ―eu‖, que faz a pessoa viver assim como bicho; o bicho 

é que não tem noção de nada. Experimenta para ver se dá 

certo ou não, se gosta ou não esse é o bicho está sob a 

influência da incerteza, das influências que não regulam, o 
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elétrico e magnético. Agora o imunizado é completamente 

diferente e para alcançar a Imunização é tão simples, é 

somente ler todos os dias, ter persistência na leitura, para 

conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL e adquirir o 

Fluido Racional dentro do seu ―eu‖. É tão simples, é tão 

natural, conseguir o fluido da origem de todos. 

 

Todos agora no mundo vão brilhar Racionalmente, 

brilhando sempre, cada vez mais. Está aí a verdadeira paz e a 

verdadeira fraternidade racional. Agora a paz e a fraternidade 

do elétrico e magnético só está no nome, porque o elétrico e 

magnético não dá paz a ninguém, como nunca deu, o elétrico 

e magnético nunca trouxe paz ao mundo e por isso o mundo 

sempre em convulsões, sempre convulsionado, todos sendo 

considerados guerreiros vencidos, guerreando pela vida e 

sendo vencidos por ela, guerreiros vencidos. 

As guerras sempre existiram, porque o elétrico e 

magnético não dá paz a ninguém, como nunca deu. Há paz só 

no nome, a paz aparente e, por isso em paz hoje em guerra 

amanhã; se estão em paz hoje estão em guerra amanhã, as 

demandas, as lutas nunca cessaram no mundo inteiro, porque 

o elétrico e magnético é perturbador. 

O elétrico e magnético é o causador do desequilíbrio de 

todos, não dá paz a ninguém, porque o elétrico e magnético 

não é para o domínio dos animais Racionais. Por estarem os 

animais Racionais encantados, dominados por um setor 

diferente ao de sua origem, é que viviam assim, 

horrivelmente, nesse desequilíbrio infernal, por estarem sendo 

dominados por uma influência de outro pólo, muito diferente, 

o irracional, o elétrico e magnético e não do Racional . 

 

Agora, conhecendo os dois setores, todos querem ser 

dominados e receber as influências da base de sua origem. 

São animais Racionais e todos querem receber as influências, 

o domínio de sua base de origem Racional, a PLANÍCIE 
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RACIONAL e não o do elétrico e magnético, do irracional. 

Estavam vivendo aí, iguais a bichos, desregulados, sendo de 

uma base pura, limpa e perfeita, a base Racional e por isso são 

animais Racionais, vivendo aí ridicularizados como bichos, 

como feras, como uma fera humana e a desumanidade e tudo 

enfim, por estarem sob a influência do irracional, do elétrico e 

magnético. 

 

Agora, graças ao desencanto, todos conhecedores da sua 

base de origem, tratando de se Imunizar, para entrar em 

contacto com sua base de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, 

tratando de conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

para ficar de posse do Fluido Racional, para o Fluido  

Racional entrar dentro do seu ―eu‖ e fazer a ligação com a 

PLANÍCIE RACIONAL. Daí tudo certo, tudo bem, tudo bom, 

se multiplicando tudo de bem para melhor, Racionalmente. 
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CURSO PRIMÁRIO 

 

 

 

 
Temos o curso primário que é o encanto, abaixo do Sol, 

o curso secundário acima do Sol e o curso superior que é 

junto do RACIONAL SUPERIOR. 

 

O curso primário é essa vida dos mistérios, dos enigmas 

e das experiências para acabar tudo em nada, porque o que 

surge do nada acaba em nada. 

 

Então encanto: mistérios sem solução. Agora 

desencanto: todas as soluções de toda a formação desse 

mundo e sua criação, curso primário por estarem presos à 

matéria e sem solução desse enigma. 

 

Sabiam que eram assim, mas não sabiam por que  

ficaram assim, ignorando o seu ser e tudo enfim, fazendo 

mistérios de tudo, por nada conhecerem de certo, falando que 

nem papagaio, inconscientemente. Por serem encantados 

como um animal qualquer, que tudo é preciso aprender para 

saber, se não aprender não sabe como um outro animal 

qualquer então este é o curso primário, curso do encanto, dos 

papagaios, trata-se do Astral Inferior por pertencer à matéria, 

o mundo inferior, o mundo do encanto, dos mistérios, dos 

enigmas, das experiências que não têm mais fim, das 

aventuras, aventurando sempre pra ver se dá certo ou não. 

 

O mundo do desequilíbrio é o mundo dos bichos que se 

trata de dois mundos encantados, os habitantes da Terra e os 

habitantes do espaço entre o Sol e a Terra. 
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O mundo visível, que é da matéria e o mundo invisível 

que são os habitantes do espaço então este é o curso primário 

onde todos nascem sem saber, para tudo aprenderem e 

ficarem na mesma por serem encantados. 

 
Temos acima do Sol o curso secundário onde habitam 

outros seres invisíveis e visíveis, que são os planetas. Estão 

acima do curso secundário, secundário porque está abaixo da 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 
O curso superior é junto do RACIONAL SUPERIOR, na 

PLANÍCIE RACIONAL. Então, para que se imunizem e o 

corpo fluídico volte ao lugar de origem, não nascendo mais aí, 

tratem de conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

para ter certeza verdadeira do seu ser e de todos os seres, para 

saberem por que viviam e vivem aí nessa vida de 

inconformados; ninguém nunca está conformado, por muito 

que esteja bem, por ser a matéria de origem do mal. 

 

O mal está sempre sofrendo, nunca está satisfeito, 

porque o mal não conhece o bem, ele nunca viu o bem e quem 

nunca viu o bem, fica sempre a procura dele, como estão 

todos no mundo. Onde vão encontrá-lo? Só na 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 
A matéria é de origem do mal, é o mau puro, por ser 

mau, por si mesmo se destrói, se acaba, morre; ficariam aí a 

vida inteira a procurar o bem sem encontrar, porque ele não 

existe na vida da matéria. 

 
Pois se tudo é matéria, se tudo é de origem do mal, se 

tudo é mau, onde é que vão encontrar o bem? 

 
Agora existe a palavra bem, mas só que esta palavra é 

para engambelar, para amansar, para atrair, para catequizar, 

para viver iludido sem esperança espere que ainda vai vir o 
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bem um dia. Então fica o ser humano naquela esperança de 

ficar bem um dia, naquela ilusão. Por desconhecerem a 

origem do seu Ser, do Ser da matéria, que é origem do mal e 

por o bem não existir, é que não se vê ninguém satisfeito; 

todos no mundo vivem insatisfeitos porque ninguém está  

bem, pois são de origem do mal, são maus, a vida é um mal, 

por ser material. 

Onde é que está o bem? Onde vão encontrar o bem, aí, 

todos desassossegados, todos preocupados, todos cheios de 

problemas? 

O desassossego é grande universalmente, a palavra bem 

foi uma palavra inventada, criada pelos homens como todas as 

palavras, para se compreenderem. 

Inventaram essa palavra bem para amansar os selvagens, 

catequizar, para acalmar as feras, ―Faça isso que você vai 

ficar bem‖, se as feras estavam brabas, acalmavam, ficavam 

mansas, a espera daquele bem. 

Enquanto estavam a espera, naquela esperança, dava 

tempo de domesticar, de amansar, ficavam naquela esperança 

de que iam ficar muito bem e com aquele interesse de ficar 

bem, ficavam obedientes, humildes no bem que iam receber e 

esse bem sempre ficando na esperança, que é a última que 

morre. 

Já viu matéria ser boa? Já viu bem em matéria? Só 

mesmo quem está iludido com as coisas e um iludido não  

sabe o que diz, um iludido é um inconsciente, iludido com as 

fantasias, iludido com as aparências, iludido com as artes, 

iludido com esse presépio que é o mundo do encanto. Um 

inconsciente que não sabe porque aí nasceu, não sabe porque 

aí vive, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. 

Ficam admitindo tudo isto e falando que nem papagaio, 

inconscientemente, porque de realidade nada conhecem, nada 
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sabem, a não ser agora que estão sabendo, vendo e sentindo o 

drama do encanto, a luta dos inconscientes. Hoje tomam 

conhecimento da verdade, como ela é, do encanto e do 

desencanto, lutam um pouco para se libertar da vida da 

inconsciência que é a vida do encanto. Então, curso primário, 

curso secundário e curso superior. 
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OS MATERIALISTAS VÃO DEIXAR DE SER 

MATERIALISTAS 

 

 
Então está aí a razão do mundo assim ser, se não 

existisse razão de ser assim, não seria assim como é. Por 

haver a razão de ser assim é que está dessa forma, deformado. 

Porque existe uma razão de ser e a razão de ser está toda 

esclarecida, o porquê da razão de todos assim serem, o porquê 

da razão do mundo assim ser, o porquê da razão da origem 

desta deformação e se existe isso, ou aquilo, é porque existe a 

razão que deu causa e razão a isso ou aquilo. 

 

A razão de assim serem está na razão do antes de serem 

assim, a razão do antes de assim serem está na razão do que 

eram antes do assim serem, a razão do que eram está no que 

foram. O que foram? Racionais puros, limpos e perfeitos. 

 

Daí é que vieram as conseqüências pela livre e 

espontânea vontade de entrarem pelo pedaço que não estava 

pronto para entrar em progresso e daí as transformações pela 

degeneração e o ponto em que chegaram de deformação, 

deformação Racional. Por serem desta origem, origem 

Racional, tudo que existe em primeiro lugar a razão da 

existência disto ou daquilo. Se existe esse mundo assim, é 

porque existe a razão dele assim ser. Então vamos procurar 

saber e conhecer a razão desse mundo, a razão desses feitos, a 

razão dessa origem e a razão do antes da origem então não 

existe coisa alguma sem que exista a razão que deu causa a 

isto, ou aquilo. 

 

Por serem Racionais, a razão de serem animais 

Racionais é de terem sido Racionais puros, limpos e perfeitos. 

É esta a razão de serem animais Racionais; assim sendo, hoje 
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há histórico destes motivos todos, de serem como são, nesta 

escrituração brilhante da origem de toda a formação, que é a 

razão de serem assim como são. Como comparação: se existe 

o filho, é porque existe o pai, a razão de ser, a razão deste ou 

daquele motivo, se existe outro mundo que deu conseqüência 

a este e qual é este outro? A PLANÍCIE RACIONAL. E qual 

o porquê desta conseqüência? Um pedaço que não estava 

pronto para entrar em progresso. 

Para tudo que existe há sempre uma razão da existência 

disto ou daquilo, é a mesma coisa, não há efeito sem causa, se 

existe este ou aquele feito é porque existe a causa, isto ou 

aquilo então está aí o histórico de toda a descida e o histórico 

da volta, do lugar de origem de todos. Mas muitos, distraídos 

com a vida da matéria, nunca pensaram neste ponto, julgando 

ser a vida esta mesma; nunca prestaram atenção a si mesmo, 

nem muito menos na origem de seu Ser; julgando ser a vida 

esta mesma de animais Racionais, vivendo nesta vida de 

sofrimentos, julgando a seu modo de ver e achando que a vida 

tinha que ser assim mesmo, no seu fraco modo de interpretar 

as coisas. 

Pessoas assim são pessoas que vivem somente para a 

matéria e têm muito medo de sofrer, não procurando a razão 

de tudo isto ser assim, por achar que a vida é esta mesmo. São 

pessoas de pouca visão e por não terem uma visão sadia não 

procuram cogitar o porquê das coisas, o porquê do mundo, o 

porquê do seu ser e o porquê das causas que deram origem a 

este Ser; são pessoas que se acomodam, não querem se 

incomodar, não se importam, acham que tudo deve ser assim 

mesmo e vão suportando este ―assim mesmo‖, mas ninguém 

suporta o sofrimento e vão vivendo com tanta contradição, 

por julgar a vida sob o seu aspecto e sob o seu ponto de vista. 
 

Trata-se então essas pessoas de materialistas, pessoas 

que somente se baseiam na matéria, devido a seu atraso, 

nunca querendo saber o porquê da origem da matéria nem 
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interessando-se saber o porquê de coisa alguma, interessa é 

que a vida é matéria e a base é matéria e dizem: ―Temos que 

viver com a matéria e de matérias, não interessa conhecer o 

porquê da existência da matéria, o porquê da existência do 

mundo, não interessa saber coisa alguma‖. 

Por que existem pessoas assim? São pessoas com feitio 

de gente normal, mas que pensam pior que um animal, o 

animal é que não tem recursos no pensamento; essas pessoas 

assim se tornam materialistas por faltar o desenvolvimento 

das coisas que não conhece, quando chega o conhecer é que 

vê quanto tempo perdido em pensar que estava certo como 

materialista e vê que errou contra si mesmo. Materialista é 

aquele que não vê nada mais, nem nada menos que a matéria, 

só se baseia na matéria e com o tempo, quando acorda, é que 

vem o arrependimento por ser curto de capacidade. 
 

Então não está vendo que se existe este mundo é porque 

existe outro que deu conseqüência a este? Mas o materialista 

não enxerga isto, porque está dominado pela matéria, pelos 

prazeres da vida então julga ser a vida esta mesma, trabalhar, 

sofrer e morrer sem saber por que e nem quer saber por que, 

as idéias são curtas, nem vê que não há efeito sem causa, se 

existe esses feitos é porque existe a causa. 
 

Mas o materialista está tão iludido com a matéria que 

não quer saber de nada de importante, o que ele acha de 

importante é somente a matéria, quando caí na realidade, é 

que se lembra da Divina Providência, é que se lembra que 

existe um ―Deus‖, é que se lembra do povo cá de cima, dos 

habitantes cá de cima, mas enquanto não se desilude, o tempo 

é pouco para se preocupar com a matéria, ele não tem tempo 

de olhar para cima, só olha para baixo, preocupado com a 

matéria, como todos materialistas. Com o tempo se desilude e 

caí na realidade, porque não está na matéria o ser real e com o 

tempo vêm os golpes, os fracassos, o sofrimento e aí a 

desilusão. 
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Então começa a pensar na Divina Providência, mas 

enquanto está iludido com a matéria não admite coisa 

nenhuma a não ser a matéria, pensa que na matéria está o tudo 

da vida, fica fanatizado embriagado pelos seres materiais. 

Para o materialista, só existe a matéria, a matéria que é o tudo, 

a matéria é tudo e com o tempo, vindo as desilusões, olha para 

cima e lembra da Divina Providência, mas somente quando se 

desilude enquanto iludido não quer saber de nada e é por isso 

que o mundo está cheio de aventureiros implantando a 

desordem, a anarquia, dominado pela matéria esses é que são 

os perturbadores dos outros, os perturbadores do mundo. 

Os perturbadores do mundo vivem que nem bichos 

maus, pensando mal, fazendo mal, procedendo mal; por serem 

materialistas não admitem nada do sobrenatural; pensam que 

o mundo é seu, tão embriagados, que pensara que a vida é 

deles; são pessoas vazias dos princípios normais e naturais  

das coisas, o pensamento é curto e não dá para atingir o 

sobrenatural, que é a meta real da vida. Todos os materialistas 

são malfazejos e por isso não admitem nada e não respeitam 

nada, a matéria para eles está acima de tudo; por causa de 

matéria, brigam, matam, morrem esses é que são os 

perturbadores das pessoas de bem que se preocupam com o 

sobrenatural, que se preocupam com os habitantes do além, se 

preocupam com a Divina Providência, graça do bem. 

Estes vivem para fazer bem estes não são materialistas, 

reconhecem que existe a Divina Providência e por isso 

respeitam, imploram, fazem seus pedidos estes vivem para 

fazer bem e os materialistas vivem para fazer o mal, quanto 

mais não seja, a si mesmos; mas com o tempo vem a  

desilusão de todos esses malfazejos e entram no caminho das 

regras normais e naturais, começando então a admitir o 

sobrenatural. O sobrenatural quer dizer: os habitantes do 

mundo invisível; porque com o tempo caem na realidade, 

quebram a cabeça e depois vêm que a vida não é esta, que na 

matéria não está o tudo que todos precisavam, como os 

materialistas assim pensam. 
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Esses assim são os carrascos de si mesmos, são os 

algozes de si mesmos porque só pensam na matéria, só 

pensam no mal e o mal por si mesmo se destrói; todos esses 

acabam mal, mas agora com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

esses materialistas vão ser esclarecidos, vão abandonar o seu 

ponto de vista de materialistas e admitir o sobrenatural, pelas 

provas brilhantes desta grande descoberta que é a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que é a origem de todos, a 

origem de tudo e a origem do mundo. 
 

Os materialistas, com estas provas que aí estão, vão 

abandonar o seu ponto de materialista e admitir a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL por ficarem surpreendidos com 

esta grande descoberta, de onde todos vieram, como vieram, 

para onde todos vão e como vão. 
 

Vem aí a salvação dos materialistas que estavam se 

desagregando com a vida da matéria, mas se não fosse a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL chegar agora no mundo, neste 

momento de grande desequilíbrio, com o tempo iam tornar-se 

todos materialistas pela multiplicação do sofrimento, iam ficar 

todos desiludidos do amparo e do apoio da consistência 

Divina, iam ficar todos desiludidos com a multiplicação do 

sofrimento, iam ficar descrentes de tudo e se tornariam todos 

materialistas. 

Aí então o mundo pegaria fogo de uma vez porque 

acabaria o insignificante respeito que existe à consistência 

divina e pela multiplicação do sofrimento vinha a descrença. 

Os materialistas são tão atrasados que julgam que o mundo é 

seu, por isso não admitem o sobrenatural; esquecem, pelo seu 

atraso, que se existe este mundo é porque é conseqüência de 

outro, se existe outro é porque existe o sobrenatural. Mas os 

materialistas embriagados com a matéria ficam tontos e um 

tonto não sabe o que diz. Então dizem: ―Eu não admito o 

sobrenatural.‖ Como coisa que o mundo fosse seu, para ter 

certeza do que está dizendo. 
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Ficam mantendo este atraso de si mesmo com a 

contradição berrante, diante de si, para depois de tanto sofrer, 

chegar à conclusão real e admitir o que de real existe. O 

materialista enxerga de um lado só enxerga só matéria, só 

olha para baixo, para cima não quer saber, olha para cima e 

diz: ―Aí em cima não tem mais nada, a não ser o que se vê. E 

a nossa vida é matéria e é com a matéria que nós temos que 

haver, o resto é um sonho de quem está sonhando com 

superstições.‖ Fica o materialista com esta vida de bicho, que 

só quer saber do que está aí no chão, julgando e pensando que 

o mundo é seu e que sabe o que está fazendo. 

Hoje, com as provas que aí estão, caem por terra as 

memórias fracas desses empedernidos nessa lama, que só 

admitiam a lama e nada mais, pois a matéria é uma lama. 

Assim, com estas provas que aí estão, do conhecimento da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, do livro Universo em 

Desencanto, com que cara vão ficar os materialistas, que não 

admitiam o sobrenatural, chegando agora no mundo o 

maravilhoso bálsamo para o equilíbrio de todos? 

Vão se desculpar da melhor forma para justificar o seu 

grande atraso, a sua grande incapacidade, a anulação dos seus 

conhecimentos, cegos pelo nada, pela matéria e assim 

assombrados com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, dizendo: 

―A nossa cultura de maneira alguma poderia chegar a tanto, 

por nós pensarmos que na matéria estava o tudo‖. Hoje, 

esclarecido de tudo isto, caíram por terra as minhas 

convicções de cego penitente nesta vida; por não conhecer 

outra, só aprovava o que via, o que não via desaprovava e por 

desaprovar não admitia o sobrenatural, mas hoje vejo que 

errei demais encontrando aqui a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, que é uma coisa que me satisfez e satisfaz a 

qualquer um que desconhece o porquê de nascer aqui neste 

mundo e para que nasceu. 

Hoje, pelo conhecimento do verdadeiro que aí está, as 

minhas convicções não podiam deixar de ser um monte de 



89 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO –2º O 

 

 

sacos vazios, um monte de asneiras, sem pé nem cabeça, um 

paliativo das trevas, por não admitir o sobrenatural. Hoje 

estou vendo e sabendo que no sobrenatural está tudo e na 

matéria nada, hoje eu estou vendo que o sobrenatural tudo é, 

como está provado e comprovado e a matéria nada é‖. Se não 

fosse a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, com o progresso desta 

lama íamos nos destruir todos, o progresso material é o 

progresso do mal e quanto mais progredir o mal, mais mal 

chegaria ao ponto de destruição total. 

 

Está aí a grande cultura dos materialistas em vez de 

diminuir o mal ou acabar com o mal, não estavam 

multiplicando cada vez mais e assim sendo, o mal por si 

mesmo se destrói, se não fosse a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL chegar agora no mundo em que todos estão na 

beira do abismo, caminhando para uma destruição total da 

humanidade; em primeiro lugar pelo progresso da 

degeneração, para minguados todos vão, até chegar à extinção 

e ao progresso da matéria, o progresso do mal chegaria a um 

ponto tal que ninguém mais resistiria. 

 

Hoje os materialistas, conhecendo a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL e caindo em si, dizem: ―A inconsciência tomou 

conta de todos de uma tal maneira que ficávamos sem saber o 

que estávamos fazendo, pensando que íamos muito bem e 

hoje estamos vendo que íamos bem mal, por sermos 

materialistas‖. 
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GUIADOS PELA SUA BASE DE ORIGEM 

 

 

 
Ninguém vai querer mais ficar sob a influência do fluido 

elétrico e magnético, o fluido dos animais irracionais, o fluido 

elétrico e magnético. 

 

Ninguém vai mais querer ficar sob o domínio destas 

influências, o fluido elétrico e magnético, do fluido dos 

animais irracionais, por estar descoberta a origem dos seres, a 

origem do ser Racional. 

 

Todos vão querer ficar somente sob a influência do 

fluido de sua origem, do Fluido Racional, do fluido da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, do fluido da sua base de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL, visto estar no mundo a 

descoberta da origem dos animais Racionais e do porquê eram 

animais Racionais. 

 

Está descoberta a origem de todos os seres, do ser 

irracional e do ser racional, a sua base de origem; ninguém 

mais vai querer ficar sob as influências do fluido elétrico e 

magnético, que já sabem muito bem, que são as influências 

dos irracionais, dos animais irracionais. 

 

Todos vão tratar de conhecer o que é a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, para se Imunizarem o mais breve possível, para 

ficarem sob as influências da base de sua origem Racional. 

Por isso são animais Racionais; vão se desligar da base do 

animal, vão se desligar das influências do fluido elétrico e 

magnético e vão se ligar a sua base de origem de racionais, 

vão ligar-se a base da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para que 

tudo dê certo na vida de todos. 
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O Fluido Racional entra dentro do ―eu‖ da pessoa 

esclarece tudo que for preciso para o equilíbrio da pessoa. 

 

Ninguém vai mais querer ficar sob o domínio e as 

influências do fluido elétrico e magnético, da base dos 

animais irracionais, todos vão se desligar dessa base e vão 

ligar em sua base Racional, desligando-se da base do animal 

irracional e ligando-se a base de sua origem de racionais. 

E assim, vejam que modificação vão fazer, que 

modificação esplendorosa, que modificação, como do sujo 

para o limpo, que modificação vão fazer, do ruim para o bom, 

uma modificação importantíssima para equilíbrio de todos. 

 

No elétrico e magnético está tudo de ruim está a 

inconsciência está a sujeira enfim, todos os venenos reunidos. 

 

Que modificação: vão deixar, vão abandonar a base do 

animal irracional, do fluido elétrico e magnético, para o 

Fluido Racional, para o puro, limpo e perfeito. Que 

modificação! Do sujo para o limpo, do errado para o certo, 

que modificação e assim todos vencendo com a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, com o fluido dentro de seu 

―eu‖ governando todos, para que todos vivam de bem para 

melhor. O fluido do verdadeiro natural de todos, tudo é e o 

fluido do animal irracional elétrico e magnético, para o ser 

humano, nada é. 

O fluido do tudo aparente e o Fluido Racional do tudo 

verdadeiro, que modificação muito grande, do ruim para o 

bom! E assim imperando a IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

entre todos, o Fluido Racional entre todos para o bem de 

todos, para a felicidade de todos, para a boa compreensão 

entre todos, recebendo assim a divina graça Racional, o fluido 

de sua origem que está aí todo a descoberto, para que todos 

conheçam de onde vieram, como vieram, para onde vão e 

como vão. 
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Ninguém mais vai querer ficar por conta do fluido 

elétrico e magnético, o fluido venenoso, o fluido que contem 

todas as ruínas do mundo, o fluido mau e fluido dos 

selvagens, o fluido dos monstros, o fluido causador de todas 

as ruínas que existem no mundo, o fluido elétrico e 

magnético. Por isso, o mundo é de sofrimento, lágrimas e 

dores; que modificação vão fazer do sujo para o limpo, do 

desequilíbrio para o equilíbrio, do encanto para o desencanto. 

Desencanto quer dizer: desencantou-se, conheceu porque 

sofria neste mundo, sem saber por que, desencantou-se, 

sabendo o porquê do desencanto de todo o sofrimento 

angustiante da humanidade. 

Ninguém mais vai querer viver encantado, sob a 

influência dos fluidos do ser irracional, ninguém vai mais 

querer ficar encantado. Todos procurando o livro ―Universo 

em Desencanto‖, para desencantar-se e adquirir o fluido de 

sua verdadeira origem, o Fluido Racional, porque são animais 

Racionais e têm que ser guiados e receber as influências da 

sua base de origem, a base Racional. 

 

Todos com o livro ―Universo em Desencanto‖ nas mãos, 

procurando conhecer toda esta trajetória do mundo, da origem 

do mundo, da vida de todos os seres, da origem de todos os 

seres e da sua origem Racional. 

Todos procurando se certificar da grande descoberta do 

seu verdadeiro natural, que aí está, porque eram tidos como 

animais Racionais. Está aí descoberta a origem, a base, à 

PLANÍCIE RACIONAL e por serem de origem Racional é 

que foram qualificados como animais Racionais. Sabiam que 

eram de origem de alguma coisa pura, mas não sabiam que 

coisa pura era esta e, hoje está descoberta esta coisa pura, que 

é de Racionais puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. Está aí 

a origem do animal Racional. Agora, tudo isto está descoberto 

no desencanto, porque no encanto nada poderiam conhecer de 

sua origem, pois estavam sob as influências do fluido elétrico 
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e magnético, dos fluidos do ser irracional, vivendo como 

bichos também, por estarem sob os fluidos elétricos e 

magnéticos que é para o domínio dos seres irracionais. 

 

Todos delirando de satisfação, o delírio será muito 

grande entre todos, por estar descoberta a verdadeira origem 

de todos, de onde vieram, como vieram, para onde vão e 

como vão. Está aí a descoberta do porquê aí estão, do porquê 

são assim, do porquê o mundo assim é, que encantados como 

estavam, sob as influências do elétrico e magnético, não 

podiam, de maneira alguma, saber e conhecer a sua origem, a 

origem de tudo e do mundo. 

Grandes festejos, muita alegria, todos com bastante 

prazer de viver, alegremente satisfeitos, por conhecerem a sua 

verdadeira origem de Racionais, puros, limpos e perfeitos. 

 

Por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, adquirem o 

Fluido Racional, para o equilíbrio de todos e para 

comunicarem-se com sua base de origem, a base Racional, a 

PLANÍCIE RACIONAL, para terem contacto com a sua base 

de origem, serem esclarecidos pela sua base de origem, 

receberem todos os esclarecimentos vindos de sua base de 

origem, para o bom viver, para o equilíbrio de todos, para que 

todos vivam sempre de bem para melhor, felicíssimos em 

tudo, tudo dando certo na vida de todos, para o bem de todos, 

para a felicidade de todos, para o sossego de todos, para a paz 

de todos, para alegria de todos, para a satisfação de um modo 

geral de todos, por estar aí o equilíbrio do mundo, por meio 

do Fluido Racional, que entra no aparelho elétrico e 

magnético. 

Todos os imunizados esclarecerão tudo que for 

necessário, tudo que for preciso, para o bom equilíbrio do ser 

humano. Que grande modificação vão fazer, depois de 

imunizados, sempre de bem para melhor; encantados, sempre 

de mal a pior e desencantados, sempre de bem para melhor. 
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Está aí a base do fluido elétrico e magnético, do encanto 

que rege os animais irracionais, livres pensadores. 

 

Na base dos animais Racionais, que é a PLANÍCIE 

RACIONAL, lá em cima, onde estão os demais com o seu 

progresso de pureza, puros, limpos e perfeitos, sem defeitos. 

 

No livro ―UNIVERSO EM DESENCANTO‖, como já 

conhecem e sabem está toda a trajetória de onde  vieram, 

como vieram, para onde vão e como vão. 

 

Por meio do Fluido Racional, o fluido do natural dos 

animais Racionais, são todos guiados pela sua base de origem, 

pura, limpa e perfeita e não pela base do animal, que é a base 

das experiências sem fim, das incertezas sem fim, das 

esperanças sem fim. 

A base do animal, a base do irracional, a base do fluido 

elétrico e magnético, é a causadora de todas as ruínas que 

existem no mundo, por ser deformada. 

 

O encanto pavoroso é pavoroso por causa do elétrico e 

magnético, pois todos dois são maus, por isso, o maior 

brilhante do mundo é o sofrimento. 

 

O elétrico e magnético não dá paz a ninguém, não dá 

sossego a ninguém, não dá felicidade a ninguém, por ser 

deformado e sim, intranqüilidades umas atrás das outras, tudo 

de ruim no elétrico e magnético. 

O bom, só na aparência, bem, é só na aparência e por ser 

tudo aparência é que vivem de ilusões, fantasias, tudo 

aparência, tudo mentira, principiando pela própria vida, que 

não é uma vida verdadeira. 

A vida verdadeira é de Racionais, puros, limpos e 

perfeitos e por isso são Eternos. 
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Então está aí a radicação de todos, o brilhante maior do 

mundo, que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que é o Fluido 

Racional, o fluido da origem de todos, o fluido benfeitor, o 

fluido puro, limpo e perfeito, o Fluido Racional, que vai dar a 

todos o verdadeiro equilíbrio. 

 

O fluido elétrico e magnético, é o causador de todo o 

desequilíbrio do ser humano, o magnético e o elétrico. 

 

No magnético está toda a atordoação da pessoa estão 

todas, as dores, todo o sofrimento, de um modo geral. No 

fluido magnético estão todas as paixões, os desesperos, a 

tristeza enfim, todas as ruínas produzidas pelo fluido 

magnético: loucuras, nervosismo, doenças, tudo influências 

do fluido magnético. 

 

Agora, a pessoa conhecendo a sua verdadeira origem, 

não vai mais querer ficar por conta do fluido magnético e 

elétrico. Sim, porque conhece o seu verdadeiro natural, quer 

saber do fluido de sua natureza, de sua origem Racional, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Até então, ninguém conhecia a 

sua origem, de onde veio e para onde vai. 

 

Hoje, todos conhecem a origem do ser humano, que é 

diferente do irracional, o magnético e elétrico são influências 

do irracional. 

 

Estava o ser humano sob esses dois venenos, o elétrico e 

magnético, sob essas duas influências negativas para o ser 

humano e assim, positiva-se bem sobre os animais irracionais, 

porque os irracionais é que são desta base elétrica e 

magnética, por isso são irracionais. 

 

Agora, o que é Racional, é de outra base muito diferente 

e por isso são animais Racionais, são de origem pura e que se 

deformaram, como já sabem muito bem o princípio da 
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deformação. Por conhecerem a sua verdadeira  origem, 

ficando dominados e sob a influência de sua origem, a origem 

Racional. Uma vez conhecendo o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, é Imunizado e o fluido de sua origem Racional 

entra dentro do ―eu‖ da pessoa, para tudo de bom e de bem ser 

resolvido. 

Como estavam, estavam iguais ao irracional, sendo 

dominados e dirigidos pelo fluido elétrico e magnético, a 

direção do animal. 

O fluido magnético é que deu origem e causa à formação 

de todas as feras, de todos os animais irracionais, o elétrico e 

magnético é que deu origem à formação. 

 

O ser humano é de um pólo, o pólo Racional e os 

irracionais de outro pólo diferente, do elétrico e magnético. A 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL regula a pessoa e o elétrico e 

magnético desregula a pessoa. O elétrico e magnético bota 

uns contra os outros, não deixa ninguém ter sossego. O Fluido 

Racional dá o sossego e faz a união de todos, a boa 

compreensão entre todos, por ser Racional. 

 

Sob o fluido elétrico e magnético, é como estão vendo a 

humanidade, todos compreendendo tudo e daqui um bocado 

descompreendidos entendendo-se, daqui um bocado 

desentendidos, uns contra os outros. 

 

Proporciona o elétrico e magnético, o desequilíbrio, o 

desequilíbrio no ser humano, porque o ser humano não foi 

feito para ser e para ter o domínio do ser animal irracional. 

 

O domínio do ser humano é outro, é Racional então 

Racionalmente tudo é e elétrica e magneticamente nada é. 

Tudo bem explicado, para a boa compreensão e para entender 

bem o efeito e a ação do elétrico e magnético e o efeito e a 

ação do Fluido Racional. 
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O Fluido Racional, nunca tiveram conhecimento dele, 

nem nunca ele se projetou aqui a ninguém, a não ser agora, 

por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, no livro 

―UNIVERSO EM DESENCANTO‖. 

 

Agora sim, é que vão ficar dominados pelo fluido de sua 

origem, o Fluido Racional. Mas até então, nunca veio aqui, na 

terra, o Fluido Racional, senão já teriam há muito, descoberto 

a origem de todos. 

Agora sim, é que está aí, a origem de todos da 

PLANÍCIE RACIONAL, agora é que estão conhecendo de 

onde vieram, para onde vão e como vão. 

 

Foi dito que o ser humano pertencia a alguma coisa pura, 

mas esta coisa pura nunca encontraram, a não ser agora, que 

está provado como está aí, que esta coisa pura era da origem 

de Racionais. 

Desconheciam completamente a origem do ser humano, 

agora, é que estão principiando a conhecer. E para se 

certificarem conscientemente, leiam constantemente para 

ficarem de posse do fluido de sua origem, o Fluido Racional. 

 

O Fluido Racional é puro, limpo e perfeito, por ser da 

base Racional, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Portanto, chegou no mundo o maior tesouro de todos, o 

maior brilhante de todos, a maior riqueza de todos, que é a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. A descoberta mais importante 

de todos os tempos, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Todos integrados com seu fluido, de sua origem 

Racional; o fluido entrando no ―eu‖ de todos e botando o 

elétrico e magnético para fora, afastando esta ruína do corpo, 

do aparelho esses dois bichos ruins e o ser humano 

modificando-se em tudo, como do preto para o branco. 
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Estava preto e ficou branco, ou estava pobre e ficou rico, 

pobre quer dizer: em ruínas e sob o elétrico e magnético o 

povo andava em ruínas, sim, porque ninguém tem sossego 

noite e dia. 

 

O elétrico e magnético não dá sossego a ninguém, todos 

preocupados, todos com problemas, todos indecisos, todos na 

esperança enfim, uma infinidade de coisas, se for especificar 

vai muito longe, os problemas são muitos, as preocupações 

são muitas, vai muito longe. 

 

A humanidade está de parabéns, porque está aí a  

situação do ser humano definida do princípio ao fim está 

definida a situação de todos está definida a situação do mundo 

está definida e divulgada a formação do mundo e sua criação, 

a formação dos seres que habitam o mundo e sua criação, a 

origem e como tudo se formou assim, como tudo se deformou 

assim e ficaram vivendo desse jeito, igualmente aos 

irracionais. 

Sim, o fluido elétrico e magnético produz no ser 

humano, o gênio das feras, o gênio mau dos irracionais. Toda 

fera tem gênio, todo bicho tem gênio, não sabendo por que é o 

elétrico e magnético. 

 

A carga magnética produz o gênio, a raiva, o ódio, a 

loucura, que faz do civilizado um monstro, faz do civilizado 

um selvagem, faz do civilizado um louco varrido, faz do 

civilizado um criminoso, um malfazejo, tudo influência de 

cargas magnéticas. 

Por isso não há efeito sem causa, os efeitos estão sobre o 

ser humano. Estes desajustes todos este desequilíbrio todo, é 

porque existe a causa que desconheciam, a causa é o fluido do 

elétrico e magnético, que entra no ―eu‖ da pessoa, governa a 

pessoa, o ser da pessoa, como faz nas feras, como faz nos 

irracionais. Estava sendo o ser humano, um joguete destas 
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duas ações, do elétrico e magnético. Estava o ser humano 

quase em comparação com os selvagens e as feras irracionais. 

 

No elétrico e magnético estão todos os venenos estão 

todas as ruínas que vem afligindo o ser humano, tanto que o 

ser humano faz as coisas, fala as coisas, depois se arrepende. 

Mas, na hora que é atacado pelo fluido magnético está uma 

fera, quando o fluido se afasta e ele cai em si, se arrepende do 

que fez, do mal que fez. 

 
Quando o fluido permanece dentro do ―eu‖ da pessoa, 

custa a se arrepender dos males feitos. 

 
E assim está, mais ou menos, a natureza do ser humano 

em poucas palavras, divulgada. 

 
A vida é boa, mas com o fluido de sua origem então a 

vida é boa; mas com o fluido elétrico e magnético a vida é 

ruim, o sofrimento não cessa, o sofrimento não para. Dizem 

os que desconhecem a sua natureza: ―Ah! Nós viemos aqui 

para sofrer, o sofrimento é da vida, nós estamos pagando 

alguma coisa que devemos. Estamos aqui em provação, cada 

um tem a sua, o sofrimento é conseqüência da vida‖. Os que 

não conhecem o porquê das coisas dizem assim, mas é que 

ninguém quer sofrer, sofre porque não tem outro remédio, 

porque não tinha outro remédio. Agora está aí o remédio, o 

fluido da origem do ser humano, o Fluido Racional, para curar 

todos os males do corpo, para curar todos os males da vida. 

 
Acabam-se as provações, os padecimentos, as agonias, 

os sofrimentos, as preocupações, acaba tudo de ruim para o 

ser humano, porque não está mais sob o domínio do fluido 

elétrico e magnético, do fluido dos irracionais. Está sob o 

fluido de sua origem Racional, a base é diferente, Racional é 

puro, limpo e perfeito. A base irracional é imperfeita, cheia de 

defeitos, a base irracional é a base dos monstros. 
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O fluido elétrico e magnético é o fluido que dá ação às 

monstruosidades, é o fluido dos monstros, dos irracionais. 

Mas o ser humano, sob a influência desses dois fluidos, 

se tornava monstro, para depois se arrepender. 

Agora, vem a radicação do ser humano, por meio do 

Fluido Racional, o equilíbrio integral, o equilíbrio do 

verdadeiro bem, do bem verdadeiro, que nunca conheceram. 

Não deste bem aparente, do elétrico e magnético, mas um 

bem diferente deste, do elétrico e magnético, o bem 

verdadeiro, que vão conhecer depois de Imunizados, pelo 

fluido da sua verdadeira origem Racional. 

Por isso é desencanto, desencantou-se, salvou-se, o 

encantado sofrendo amargurado porque estava encantado,  

mas agora está aí o desencanto. 

Daí então a restauração do mundo, por meio do fluido da 

origem de todos. 

A Voz Suprema a tudo e a todos, a voz Racional, a voz 

do Fluido Racional, vai entrar em todos os aparelhos elétricos 

e magnéticos, que são os seres humanos, para conversar com 

todos, porque todos são de origem Racional. 

A Voz Suprema a tudo e a todos, é a voz da origem de 

todos, a voz Racional, a voz da PLANÍCIE RACIONAL, a 

voz do comando de todo o ser humano, porque todos são de 

origem Racional e por isso foram qualificados de animais 

Racionais. 

Desconheciam a origem, porque estavam encantados e 

hoje aí eis o desencanto, conhecendo a verdadeira origem de 

todos. 

O fluido da Voz Suprema a tudo e a todos, é o fluido da 

origem do ser humano, o Fluido Racional estavam por conta 
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do fluido elétrico e magnético, que entrava no ―eu‖ de todos, 

para dominar todos, como animais irracionais. Por isso 

vegetavam deste jeito. 

 

Hoje entra no ―eu‖ de todos, o verdadeiro natural, que é 

o fluido da origem do ser humano, o Fluido Racional, para 

falar com todos, conversar com todos. 

 

A Voz Suprema a tudo e a todos por ser de origem de 

todos, por ser da PLANÍCIE RACIONAL, onde estão os 

outros seres, com o seu progresso de pureza, de onde todos 

saíram, ou de onde todos vieram. 

 

Esta voz vai entrar no ―eu‖ de todos, que é o fluido da 

origem de todos, conversar com todos, orientar todos, para o 

bem de todos e a felicidade Universal, o Fluido Racional. 

 

Estavam sob as influências do fluido irracional, do 

elétrico e magnético, sendo dominados, dirigidos e orientados 

pelo fluido do animal irracional. 

Nada poderia dar certo, como nunca coisa alguma deu 

certo, por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra, hoje está 

certo, amanhã não, sempre tudo em modificação, porque o 

fluido elétrico e magnético não regula. Vinham todos 

dirigidos por esses dois flagelos da humanidade, desregulando 

todos, desorientando todos, botando todos de Herodes a 

Pilatos, num desequilíbrio infernal consigo mesmo. Hoje, 

chegando ao conhecimento de todos a Voz Suprema, que é a 

voz Racional, descrevendo porque assim viviam e porque são 

assim; não vão viver mais com o fluido elétrico e magnético 

por estar aí a descrição desses dois fluidos, a razão do porquê 

destes feitos e o fluido do verdadeiro natural de todos, que é o 

Fluido Racional. 

A Voz Suprema a tudo e a todos vai conversar com 

todos, orientar todos, fazer conferências com todos sobre 
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todos os pontos de vista, porque chegou agora na Terra, o 

fluido da nossa verdadeira origem, o Fluido Racional da 

origem dos animais Racionais. 

 

Vão agora todos ter contacto com a sua verdadeira 

origem de Racionais puros, limpos e perfeitos, que saíram da 

sua base de origem. 

Está aí todo o histórico no livro ―UNIVERSO EM 

DESENCANTO‖ e todos estão de parabéns no mundo inteiro, 

por terem conhecimento da sua verdadeira base de origem e 

porque existia o padecimento de todos neste mundo. Nascem 

só para sofrer, sem saberem porque nasciam, sem saberem 

porque aí nascem, sem saberem de onde vieram, como vieram 

e sem saber para onde vão e como vão. 

 

Desconhecendo a origem do seu ser encantado aí nesse 

encanto, sem solução, procurando sempre não sofrer, lutando 

sempre para não sofrer e sempre sofrendo, fazendo tudo para 

não sofrer e sempre sofrendo, fazendo tudo para não penar e 

sempre penando, procurando meios e modos para acertar e 

sempre desacertando, fazendo tudo para descobrir um meio 

para melhor pôr termo ao sofrimento de todos e debalde todos 

os esforços. O sofrimento sempre aumentando devido tudo 

isto, o elétrico e magnético, a influência do elétrico e 

magnético dominando todos. 

 

Hoje conhecendo e sabendo o porquê de todo esse 

desequilíbrio, por descobrir natural de todos, que é o fluido da 

origem do ser humano. 

Este sim é que vai equilibrar todos, arredar essa 

influência do elétrico e magnético que está sobre todos. O 

fluido do verdadeiro ser, tirando do ser humano estas duas 

cargas maléficas: a elétrica e a magnética, porque chegou o 

verdadeiro dono do corpo, que é o fluido da verdadeira 

origem, o Fluido Racional. 
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O Fluido Racional é que vai comandar todos de sua 

origem Racional e vai cessar a influência do elétrico e 

magnético sobre o ser, que não é de sua categoria, que é o ser 

humano. Os seres da categoria do elétrico e magnético são os 

seres irracionais e os seres da categoria do ser humano, 

animais Racionais, é o Fluido Racional. 

 

O equilíbrio de todos, a felicidade de todos, o bem de 

todos, o bem-estar de todos, por serem orientados pelo fluido 

de sua base de origem Racional. 

 

Cessam as influências do ser irracional, que é o elétrico e 

magnético. 

Fica cada qual em sua categoria: os animais irracionais, 

sob a influência que a eles pertence, que é o elétrico e 

magnético e ficam os animais Racionais com a influência da 

categoria a qual pertencem, de origem Racional. 

 

Então, cada qual fica sob a influência e domínio de sua 

origem. O que é de origem Racional, que são os animais 

Racionais sob a influência de sua origem, por meio do Fluido 

Racional, da PLANÍCIE RACIONAL do seu lugar de origem. 

Os bichos aí do chão, os animais irracionais, que são daí de 

baixo, da terra, sob as influências do elétrico e magnético. 

 

O governo, o que governa os irracionais, são as 

influências do fluido elétrico e magnético. 

 

O governo dos animais Racionais é o Fluido Racional, é 

o Racional da sua base pura, limpa e perfeita, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Então, aí vai haver uma grande modificação, mas, 

naturalmente sem ninguém sentir, porque é natural, por ser 

Racional é uma coisa natural, por ser da origem dos animais 

Racionais. 
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Mas, para que consigam o fluido de sua origem, é 

preciso a persistência na leitura Racional, para adquirirem o 

fluido de sua origem e este fluido é que vai passar a orientar a 

pessoa Racionalmente, a orientar os animais Racionais, os 

animais de sua origem e que será muito rápido, porque é 

somente ler todos os dias, até conhecer o bem, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

A Voz Suprema a tudo e a todos imperará dentro do ―eu‖ 

de todos, o comando da Voz Suprema a tudo e a todos 

imperará dentro do ―eu‖ de todos, que é a casa do fluido do 

aparelho elétrico e magnético. 

 

Começará o contacto de todos com a PLANÍCIE 

RACIONAL, ficarão todos ligados à PLANÍCIE 

RACIONAL, por meio do Fluido Racional, recebendo todas 

as orientações precisas sua base verdadeira da origem 

Racional, que é a PLANÍCIE RACIONAL. 

Está aí a Voz Suprema a tudo e a todos, dentro do ―eu‖ 

de todos, por meio do fluido de sua origem. 

 

A graça das graças, a felicidade das felicidades, o bem 

dos bens, o tesouro dos tesouros, o brilhante dos brilhantes, a 

riqueza das riquezas, a Voz Suprema a tudo e a todos dentro 

do ―eu‖ de todos, por serem de origem Racional. 

 

São animais Racionais, com o fluido puro, limpo e 

perfeito da eternidade, o fluido Eterno, a voz da razão, do 

direito e do equilíbrio dentro do ―eu‖ de todos. 

 

Assim se tornarão todos equilibrados por meio do fluido 

de sua origem de Racionais. 

Então, todos de posse da Voz Suprema a tudo e á todos, 

dentro do seu ―eu‖, porque a Voz Suprema a tudo e a todos é 

Racional, onde é a morada Eterna de todos, a PLANÍCIE 
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RACIONAL, a vida eterna. Todos voltando a sua base Eterna, 

por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

E assim todos chegando ao seu lugar de origem, por 

meio do Fluido Racional, fluido da origem de todos. 

 

E assim o bem imperará sempre, o mal e os males se 

afastarão da vida de todos, pelo equilíbrio Racional dado a 

todos, pelo fluido de sua origem Racional. 

 

Por isso, são animais Racionais por pertencerem a esta 

base Racional, à base de origem de todos, à base da vida 

Eterna à PLANÍCIE RACIONAL. 

 

O elétrico e magnético é deste conjunto, aqui embaixo 

elétrico e magnético. 

 

Esse conjunto aí embaixo, pertence aos animais 

irracionais, é a base do irracional esse conjunto elétrico e 

magnético. 

 

A base dos animais Racionais já é outra, é aqui de cima, 

da PLANÍCIE RACIONAL, por isso são animais Racionais, 

pertencem à base pura, Racional. 

 

Então cada qual no seu lugar, os debaixo, que são os 

animais irracionais nos seus lugares, com as suas influências 

elétricas e magnéticas; e o animal Racional, com as suas 

influências; aqui de cima, da PLANÍCIE RACIONAL. 

 

O animal Racional é daqui de cima e o irracional é daí  

de baixo, do elétrico e magnético. 

 

Então cada qual com a sua base de orientação, cada qual 

no seu lugar, cada qual recebendo as influências e as 

orientações do seu mundo. 
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O mundo dos animais irracionais é o elétrico e 

magnético e o mundo dos animais Racionais é o mundo 

Racional, cá em cima, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, um é de um lado e o outro, do outro lado, um é de 

cima, de um mundo de cima, que é a PLANÍCIE RACIONAL 

e o outro é de baixo, que é o magnético e elétrico, o irracional. 

Agora, com a grande descoberta da origem dos seres, do 

lugar dos seres, é que vão ver e sentir as modificações que  

vão fazer de melhor para melhor sempre e de bem, sempre 

para melhor em todos os pontos de vista, por estarem sob a 

ação do Fluido Racional, do fluido da verdadeira origem de 

animal Racional. 

Então acabará o sofrimento de todos, o desespero de 

todos, as agonias de todos, de tudo quanto é de ruim feito pela 

influência do elétrico e magnético, porque estão sendo 

guiados pela influência de sua base de origem Racional por 

meio do Fluido Racional. 

 

A voz da razão, a Voz Suprema a tudo e a todos está 

dentro do ―eu‖ de todos e para conseguir é somente ter 

contacto com a leitura diária. Então consegue o fluido de sua 

origem, o Fluido Racional, para o equilíbrio e o bem geral de 

todos, que não priva a liberdade de ninguém, porque o fluido 

equilibra a pessoa e uma vez equilibrada, não há motivos para 

privar a liberdade de ninguém. 

 

Estão aí os motivos do porquê do sofrimento de todos, 

do sofrimento da humanidade. Não entendiam porque estes 

eram assim, não entendiam o porquê de tanto sofrimento; não 

entendiam porque não sabiam por que assim eram e porque o 

mundo assim é; ficavam todos desentendidos, 

descompreendidos, sem poder dar uma solução, sem ter 

solução destes mistérios todos, sem ter solução destes 

enigmas. Hoje, as soluções chegam tão naturalmente para 
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todos, tão simplesmente, tão humildemente, todas as soluções 

desse tufão de angústias, desse presépio encantado, desse 

panteon de angústias, que é o mundo do elétrico e magnético. 

 

Quem é o causador de todos esses desequilíbrios e de 

todas essas angústias? O elétrico e magnético. O pavoroso 

elétrico e magnético, o monstruoso elétrico e magnético, o 

fabricante de todas as ruínas da humanidade, o elétrico e 

magnético. 

 

Desconheciam por completo, devido estarem encantados 

e não podiam dar solução, nem soluções da origem do ser, da 

origem de todos os seres e dessa formação crepusculosa, 

perjura, devido ao sofrimento ser constante. 

 

Todos, desde que nascem, nascendo para sofrer, sem 

saberem por que, procuram meios e modos para não sofrer, 

sendo sempre vítimas do sofrimento, devido estarem sob o 

domínio do elétrico e magnético, do domínio das influências 

dos animais irracionais, regendo os animais irracionais e os 

animais Racionais sendo regidos por esta influência também, 

tinham que sofrer as conseqüências da brutalidade por não ser 

a verdadeira influência do seu verdadeiro ser. 

 

Então havia este grande desequilíbrio, todos procurando 

não sofrer, todos fazendo tudo para não sofrer e sempre 

sofrendo; todos querendo fugir do sofrimento e sem poder, 

por estarem sob o domínio do elétrico e magnético, por não 

conhecerem a sua verdadeira origem, por não conhecerem o 

seu verdadeiro natural, como agora estão conhecendo; o 

porquê de tudo isso, porque assim eram e porque assim 

viviam. 

 

Sabiam que pertenciam a alguma coisa pura e por isso 

foram qualificados de animais Racionais. Sabiam que 

pertenciam a alguma coisa pura, mas não sabiam onde estava 
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essa coisa pura, onde existia essa coisa pura, de onde partia 

essa coisa pura, de onde era originada essa coisa pura. 

Não sabiam por que estavam encantados, sob a 

influência do elétrico e magnético. 

 

E hoje, desencantados, sabendo a origem dessa coisa 

pura, a origem de Racionais puros, limpos e perfeitos da 

PLANÍCIE RACIONAL. 

Hoje conhecendo, vendo e sabendo a sua verdadeira 

origem e porque ficaram assim deturpados, deformados, 

desconhecidos de sua origem, desarranjados encantados, 

desconhecidos do porquê viviam nesse mundo, desse jeito. 

E hoje sabendo tão naturalmente a origem de todos e os 

dois mundos: o elétrico e magnético e o lá de cima da 

PLANÍCIE RACIONAL de onde todos vieram, que é a 

origem de todos. 

É preciso repetir várias vezes e de modos diferentes,  

para explicar bem e ficar bem patenteado a realidade como ela 

é, a verdade como ela é. Então há necessidade de repetir por 

muitas vezes, porque é um assunto que estão conhecendo 

agora, é uma coisa que não conheciam. 

E para extinguir todas as dúvidas é preciso que seja 

explicado de todas as maneiras, para extinguir qualquer 

espécie de dúvidas, porque o Ser animal é desequilibrado e 

por ser animal é que não tem equilíbrio, não regula e quem 

não regula, duvida de tudo, duvida do certo dos certos, porque 

é um desequilibrado. 

O ser animal é um ser desequilibrado pelo elétrico e 

magnético está sempre variando está sempre duvidando de 

tudo está sempre desconfiado com tudo está sempre na 

incerteza de tudo; no desequilíbrio das correntes elétrica e 

magnética. 
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E de forma que para que esses inconscientes 

desregulados desse jeito, interpretem a verdade como ela é, é 

preciso que seja explicada de todas as maneiras, de todas as 

formas; repetidas várias vezes o mesmo assunto, de fórmulas 

diferentes, para o desequilibrado, o inconsciente, agarrar de 

unhas e dentes, porque todos os inconscientes são maníacos e 

todos os maníacos são agarrados a convicções do elétrico e 

magnético. 

E esses assim estão dominados pelo fanatismo, são 

doentes, confusos e contraditórios e, às vezes, nem vendo a 

verdade das verdades, ficam em suspense em dúvida, onde 

não existem dúvidas a fazer. 

 

Então é preciso que seja repetido de várias formas, de 

várias maneiras, para a boa interpretação de todos, de todos os 

inconscientes, porque todos estão sob o domínio do elétrico e 

magnético, todos são inconscientes e por serem inconscientes 

é que desconheciam a sua verdadeira origem. 

 

Vivendo aí dentro do elétrico e magnético, 

desconhecidos da sua origem, como um animal irracional, que 

desconhece por completo a sua origem e a sua formação. 

 

Então, para que não haja dúvida EU esclareço assim para 

desencantar os encantados do elétrico e magnético. 

 

Para uns não precisam dessas explicações repetidas, mas 

para outros, às vezes, se tornam até poucas, porque o elétrico 

e magnético enlouqueceu todos. 

E para um louco, nada está certo e nada está direito, 

somente ele com a sua loucura é que está certo e está direito. 

 

Um louco não conhece direitos, por não conhecer a sua 

origem, a sua natureza, nem a origem de onde vive, que é o 

mundo. 



110 
 

CULTURA RACIONAL – 2º O 

 

 

Se perguntar a um louco: ―Oh, louco! Por que você vive 

neste mundo?‖ Ele não sabe responder de onde veio! Não 

sabe responder para onde vai! Não sabe responder nada! 

Um louco desconhece completamente a sua origem e o 

seu ser de louco e desconhecido de sua loucura, tem a vaidade 

de dizer que sabe, que conhece, mas não prova nada e por isso 

até hoje vive sob a influência do elétrico e magnético, sob a 

mesma influência dos seres irracionais, dos bichos irracionais, 

passando também por irracional, sem ser irracional e sim, 

animal Racional. 

Isto é para os embrutecidos, vaidosos, que desconhecem 

o seu Ser e que desconheciam o seu Ser. 

Agora estão conhecendo porque assim eram, porque são 

assim, porque assim estão, de onde vieram, para onde vão, 

qual a base de origem dos animais Racionais e qual a base de 

origem do animal irracional. 

Então, todos, tratem o mais depressa possível de 

conhecerem o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para 

possuírem o fluido de sua verdadeira origem, o Fluido 

Racional, para eliminar o sofrimento do corpo, o sofrimento 

da vida e para entrar na vida eterna, na PLANÍCIE 

RACIONAL, que é o lugar de origem. É o fluido que está 

deformado, que deu a causa e a origem de estarem como 

animais Racionais. 

Mas, uma vez Imunizados entram para a vida eterna 

porque o fluido que deu origem ao corpo em matéria fluídica, 

como sabem, é levado para sua base de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Então o Fluido Racional da base de origem de tudo, tudo 

é e por isso a Voz Suprema a tudo e a todos falando dentro do 

―eu‖ de todos, por meio do fluido da origem de todos, o 

Fluido Racional. 
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Então está aí o princípio de tudo, desse tudo aparente e o 

fim do mesmo, do elétrico e magnético. 

 

Todos vencendo Racionalmente, todos triunfando 

Racionalmente, brilhantemente, por receberem as influências 

da sua base de origem, a base Racional, da PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Quanta alegria no mundo inteiro, quantos festejos no 

mundo inteiro! Por muito tempo haverá alegria e satisfação 

por conhecerem a Redenção Verdadeira, que permanecia no 

elétrico e magnético. 

 

Está aí, o enigma desvendado para o bem-estar de todos, 

para a salvação de todos, para a felicidade de todos. 

 

A Voz Suprema Universal, dentro do ―eu‖ de todos, de 

origem Racional e por ser dessa origem, salvos eternamente, o 

fluido que pertence à eternidade, causador da origem de 

deformação dos animais Racionais. 

 

E por serem, como sabem, aparelhos elétricos e 

magnéticos, tinham forçosamente que chegar a este dia da 

maior satisfação de todos. Universalmente, ter o 

conhecimento de todos esses mistérios. Os enigmas 

desvendados que estavam trancados sob as influências do 

elétrico e magnético; e hoje, satisfação geral, brilhantemente, 

universalmente, por esta maior descoberta de todos os tempos, 

trazida por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Agora todos com a consistência divina do seu ―eu‖, 

porque a origem de todos é esta e por isso são animais 

Racionais. 

Então o fluido da consistência Racional, da consistência 

divina, da consistência da origem de todos está dentro do ―eu‖ 

de todos, por serem de origem Racional, serem de origem da 
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consistência Divina, a consistência pura e perfeita. Então, 

todos estão com o fluido de sua origem, que representa a 

consistência Divina dentro do ―eu‖ de todos para conversar 

com todos e esclarecer o que for necessário para todos. 

Pertencem a esta base, a base Racional e por isso são 

animais Racionais. A PLANÍCIE RACIONAL, aqui em cima, 

é onde estão os demais, Racionais puros, limpos e perfeitos, 

com o seu progresso de pureza, a Eternidade. 

Todos tendo agora, o contacto com a Eternidade, com a 

verdadeira Eternidade; não essa eternidade aí do elétrico e 

magnético, mas a verdadeira eternidade da origem de todos os 

seres humanos, que são de origem Racional. 

Então, todos em contacto com a eternidade, a  

PLANÍCIE RACIONAL, por meio do Fluido Racional, da 

origem de todos os animais Racionais. Então daí a felicidade 

eterna, a felicidade verdadeira, a felicidade de todos, a 

consistência divina, dentro do ―eu‖ de todos, que é o Fluido 

Racional, que é da consistência Divina. 

Divina quer dizer: uma coisa pura, sem mácula, limpa, 
perfeita e Racional. 

Então, tratem imediatamente de conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para serem Imunizados, pelo 

fluido da origem do ser humano, o Fluido Racional 

Mas, para conseguir, é preciso a persistência na leitura, 

conforme vão sabendo, vão sendo Imunizados, naturalmente. 

Por meio da leitura, é que conseguirão o Fluido 

Racional, o fluido da origem de todos, a consistência Divina 

dentro do ―eu‖ de todos, conversando com todos esclarecendo 

todos, orientando todos, fazendo conferências com todos, 

sobre todos os pontos de vista e sobre todos os pontos 

necessários. 
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Portanto, para conseguirem o fluido de seu verdadeiro 

natural, é tão simples, tão fácil, sem dificuldade, é somente 

lerem todos os dias, para conhecerem o encanto e o 

desencanto. 

 

Vindo, assim a racionalização de todos, pelo fluido da 

origem de todos, o Fluido Racional, que entra no ―eu‖ da 

pessoa, para conversar com a pessoa; como por exemplo: EU 

estou falando aqui, num aparelho elétrico e magnético, num 

ser de origem Racional. 

E todos ficarão assim, por ser a natureza de todos esta, 

por todos serem de origem Racional. 

 

Com o tempo, todos, Racionalmente, falando por todos 

estarem com o Fluido Racional dentro do seu ―eu‖. 

 

Então com o tempo, todos conversando e se entendendo 

Racionalmente, todos falando Racionalmente, todos certos, 

todos equilibrados pela sua base de origem, pela base de 

origem de todos, a base Racional, porque todos são de origem 

Racional. 

 

Esta aí descoberta a base de origem de todos, do ser 

Racional, do porque são animais Racionais. Então, todos, 

Racionalmente, se entendo e daí tudo de bem para melhor 

sempre. 

A verdadeira felicidade, que sempre foi falada no 

elétrico e magnético e nunca encontrada e muito menos 

consolidada; nem podia, porque o elétrico e magnético é 

desregulado e por isso vejam o tempo, a natureza não regula e 

todos os feitos dessa natureza não podiam regular. 

 

Eis a razão do desequilíbrio de todos, o elétrico e 

magnético; todos são formados por esta natureza desregulada 

e tinham que ser seres desregulados, desequilibrados. 
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E, por isso, desde que todos tenham conhecimento da 

existência do mundo, que vêm, de séculos e de eras, a procura 

do bem e até agora ainda não encontraram. 

 

Nem só a procura do bem, como já desde eras, desde 

muitos séculos que estão e vêm trabalhando para o equilíbrio 

de todos no mundo. Quanto mais trabalham, desde o 

princípio, pelo equilíbrio, mais tudo desequilibrado, devido ao 

elétrico e magnético. 

O elétrico e magnético são variantes, não regulam; agora 

é que todos vão passar a regular, com o Fluido Racional, com 

o fluido da verdadeira origem de todos os seres humanos, 

adquirido com o conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

Na base do animal irracional, nunca poderiam encontrar 

o equilíbrio, pois todos estão fora do seu natural de Racionais 

puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, que se deformaram 

pelo livre arbítrio que tinham e têm até hoje. E assim, hoje, 

todos conhecendo e sabendo de onde vieram, como vieram, 

porque vieram, para onde vão, como vão e porque vão e 

porque estão fora do lugar verdadeiro. O lugar verdadeiro é de 

Racionais puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, aqui em 

cima, na PLANÍCIE RACIONAL, onde estão os demais com 

o seu progresso de pureza. 

 

Agora, descoberta aí a origem do mundo e a origem de 

todos, todos voltarão naturalmente para o seu lugar de origem, 

de Racionais puros, limpos, perfeitos, sem defeitos. Mas 

enquanto permanecerem aí nessa vida, têm que conseguir por 

meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, pelo conhecimento, o 

fluido verdadeiro da origem de todos, o Fluido Racional, o 

fluido da PLANÍCIE RACIONAL, para que não sofram mais 

como sofriam, para que seja abolido o sofrimento no mundo, 

o sofrimento atordoante, por meio do Fluido Racional, o 

fluido da origem do ser humano, dos animais Racionais. 
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Então por meio do fluido, vem o equilíbrio de todos e o 

equilíbrio do mundo, por estarem sendo orientados pela 

verdadeira base de origem, porque são animais Racionais. 

 

Têm que ser orientados por sua base de origem, por meio 

do Fluido Racional, que entra no ―eu‖ da pessoa, como entra  

o elétrico e magnético, mas, muito mais naturalmente, por 

serem de origem Racional, o fluido da origem de todos. 

 

E assim todos, pelo reconhecimento e pelo  

conhecimento das provas exuberantes e comprovações desta 

grande descoberta, todos vão abandonar o fluido dos animais 

irracionais, ninguém vai querer ficar mais por conta do fluido 

elétrico e magnético, que é o causador de todo o sofrimento, 

de todas as ruínas do mundo, ninguém vai querer mais ficar 

por conta do mal, dos fluidos dos irracionais. 

 

Todos vão se segurar no fluido da sua base de origem, 

que é pura, limpa e perfeita, a base Racional, o fluido do 

verdadeiro natural de todos, o Fluido Racional, para todos 

irem de bem para melhor sempre e tudo dando certo sempre. 

Todos, depois que tiverem conhecimento e 

reconhecimento desse histórico da origem do mundo e de 

todos os seres, ninguém mais quer ficar por conta dos fluidos 

causadores de todas as monstruosidades, o elétrico e 

magnético, que são dos animais irracionais; o fluido causador 

de todas as ruínas, de todas as doenças, de todas as 

enfermidades, de todos os venenos enfim, de tudo quanto é 

ruim que existe no mundo, o elétrico e magnético. 

Ninguém vai querer ficar dominado com esses dois 

fluidos, porque o sofrimento não faz graça para ninguém rir. 

 

Todos querem acertar sempre e não desacertar sempre; 

então, todos vão abraçar a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que 

é a verdadeira tábua de salvação de todos. 
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A verdadeira tábua de salvação de todos, para daí, 

adquirirem o fluido de sua origem, o Fluido Racional, para o 

bem viver de todos, para a boa orientação, se afastando por 

completo das influências do elétrico e magnético, que são os 

fluidos que foram feitos para reger os animais irracionais e 

não os animais Racionais. 

O animal Racional é da base Racional, a PLANÍCIE 

RACIONAL e o animal irracional é da base do encanto, do 

elétrico e magnético. Então, hoje, conhecendo a sua 

verdadeira base de origem, todos abraçando a sua base de 

origem para a felicidade de si mesmo, para o bem de si 

mesmo e para o bem de todos, o Fluido Racional, o fluido da 

base da origem de todos. 

Então, Racionalmente, todos se entendendo e todos 

vivendo muito felizes e irracionalmente, todos desentendidos, 

uns contra os outros, como feras bravias, querendo devorar 

uns aos outros por causa deste tudo aparente, deste nada que 

não vale nada. Agora, o animal irracional, por estar sob a 

influência do elétrico e magnético, é que tem o nada como se 

tudo fosse e vendo que tudo acaba em nada, termina em nada. 

Só quem pode dar valor ao nada é o animal irracional que 

briga por tudo, é bicho, zanga por tudo, se enfurece por tudo, 

devido à influência elétrica e magnética, à influência do 

irracional. 

O ser humano, que é de uma base de origem diferente, 

por estar como estava, sob a influência do elétrico e 

magnético, não podia se libertar, porque não conhecia a sua 

base de origem. Sabia que era animal Racional, mas não sabia 

onde era esta base, sabia que era desta origem, mas não 

conhecia, nem sabia onde estava esta fonte, que deu essa 

origem. E hoje, todos sabendo e de forma que estavam todos 

vivendo quase igualmente a um animal irracional. 

O elétrico e magnético não dá sossego a ninguém, joga 

uns contra os outros. E assim hoje, todos mais do que 
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felicíssimos, por encontrarem e conhecerem a sua base de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL. E daí o rumo certo para 

acertarem em tudo, viverem em paz e felizes pelo equilíbrio 

do Fluido Racional, que entra no ―eu‖ da pessoa, para 

eliminar todos os males e equilibrar a pessoa, orientar sobre 

todos os pontos de vista. 

 

E assim, nascendo o equilíbrio entre todos e a vida se 

tornando completamente diferente dessa, de animais 

irracionais, por estarem sob a influência do fluido elétrico e 

magnético, que é dos irracionais. 

 

Vão ficar sendo orientados pela sua verdadeira base de 

origem Racional, a PLANÍCIE RACIONAL, que cada vez vai 

ficar mais junto, mais perto de todos, porque a evolução 

Racional é uma outra muito diferente do progresso do 

irracional. 

O progresso do irracional é o progresso que vai a 

regresso por ser um progresso de destruição e o progresso 

Racional é muito diferente, é construir Racionalmente, só para 

o bem eterno, somente para o bem eterno, de bem para 

melhor, tudo e todos. O progresso do irracional é para o bem 

aparente, o bem externo, o bem que nunca foi encontrado, 

nem poderiam encontrar o bem no mal e assim, 

Racionalmente tudo é e irracionalmente, nada é. 

 

Então todos abandonando os fluidos da sua própria 

destruição, o fluido elétrico e magnético e tratando de 

conseguir o fluido da sua verdadeira base de origem, o Fluido 

Racional, o eliminador de todos os males do corpo e da vida, 

o eliminador de todos os males, o Fluido Racional. E assim 

todos procuram o bem e todos andam atrás do bem e agora, 

chegou o bem dos bens, o Fluido Racional. 

Agora no elétrico e magnético nunca poderiam encontrar 

o bem, mas o bem aparente, bem hoje, mal amanhã. 
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Viviam a vida toda a procurar o bem no mal e não 

podiam encontrar era tudo aparência só. Hoje, chega tão 

naturalmente, o bem verdadeiro em mãos de todos, ao 

conhecimento de todos. 

Porque eram encantados, não sabiam descrever porque 

assim eram, porque não sabiam o que foram e muito menos 

porque são assim. 

Vivem nesse encanto, sem solução, sob a influência de 

todos os martírios do elétrico e magnético, martirizados de 

uma forma tal, que é como se vê: ninguém tem sossego; o 

elétrico e magnético não dá sossego a ninguém. 

Assim, abraçando com muita alegria e muita satisfação, 

o conhecimento da sua verdadeira origem, para adquirirem o 

bem eterno, o Fluido Racional, para a boa marcha da vida. 

Já sabem muito bem, como nos esclarecimentos 

anteriores, que todos querem o fluido de sua origem, o Fluido 

Racional, o fluido do seu verdadeiro natural de animais 

Racionais, o fluido de sua base de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Todos querem o fluido puro, limpo e perfeito, sem 

defeito, da sua base de origem, o Fluido Racional. 

Abandonando o elétrico e magnético, abandonando por 

completo o fluido elétrico e magnético, o fluido da origem  

dos irracionais, o fluido dos bichos, dos monstros, o fluido 

mau, o fluido causador de todo o sofrimento do mundo, o 

fluido causador de todas as ruínas do mundo, o fluido dos 

irracionais, o elétrico e magnético. Todos abandonando o 

elétrico e magnético, porque não é do seu verdadeiro natural, 

todos abandonando; e agora, querendo sim o Fluido Racional, 

o fluido de sua origem, para o equilíbrio de todos, para o bem 

de todos, para a felicidade de todos, para que tudo dê certo na 

vida de todos, para todas as soluções sempre de bem para 

melhor. 
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Todos abandonando o elétrico e magnético e correndo 

atrás do seu fluido de origem. Agora é que foi descoberta a 

origem de todos, no conhecimento deste livro, pela 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Até então, não podiam tomar 

ciência desta descoberta, porque não estavam ainda em 

condições de interpretar a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. É 

tudo com o seu tempo; fruteira nenhuma dá fruto antes do 

tempo. Agora é que chegou a hora da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Assim, todos imunizados pelo seu fluido de 

origem Racional, o fluido dentro do ―eu‖ de todos, porque é 

do natural de todos. 

 

O elétrico e magnético não pertence a essa natureza de 

Racionais, retirando-se do corpo humano, ficando a reger os 

seus servos, que são os animais irracionais. 
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CENTROS ESPÍRITAS 

 

 

 
Todos os centros espíritas já estão anunciando a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL e todos os terreiros de  

Umbanda anunciando a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, porque 

todos pertencem à IMUNIZAÇÃO RACIONAL, porque 

todos são animais Racionais. 

 

E por assim ser, todos pertencem à IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, que já está sendo anunciada pelo mundo 

espiritual. 

 

Todos recebendo ordens e recomendações, que é o 

caminho certo de todos, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, por 

todos serem de uma origem só, de origem Racional. 

 

Ficará no mundo somente o verdadeiro conhecimento 

natural da origem de todos, que é a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

Imunizar quer dizer: unir-se aos puros da PLANÍCIE 

RACIONAL, unir-se ao seu verdadeiro natural, unir-se ao seu 

lugar de origem; o lugar de origem de todos é um só, a 

PLANÍCIE RACIONAL e por isso são animais Racionais. 

 

E assim, já está sendo anunciado em todos os centros 

espíritas em todos os terreiros, o caminho verdadeiro, certo, 

de todos, da origem de todos, de onde todos vieram, para onde 

todos vão. E assim o mundo espiritual todo em festa. 

 

Todos em festa; a maior, a grande alegria de todo o 

mundo espiritual e esta alegria contagia todos os adeptos, 
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todos os médiuns, todos os aparelhos, que daqui um bocado 

começarão a receber cartas dos centros espíritas. 

 

E assim, daqui mais um pouquinho haverá grandes 

movimentos de satisfação e alegria geral em todo o Universo, 

por estar no mundo a definição do ser humano e a definição 

do mundo, a definição de tudo e a definição de todos, o 

princípio de tudo e o fim de tudo, o princípio de todos e o fim 

de todos. 

 

Daqui mais um pouquinho todos no mundo estarão em 

festa para sempre, o natural de todos imperando entre todos, 

porque ninguém conhecia o seu verdadeiro natural que hoje 

está neste livro. 

A definição do mundo e sua criação, a definição dos 
seres e sua geração e criação. 

 

Está aí a maior alegria de todos. Festejos e mais festejos 

que é justamente o que as religiões, as seitas e as doutrinas 

procuravam. 

 

Hoje está no mundo para todos, o caminho certo dos 

animais Racionais. 

Alegria geral, o mundo em festa para o resto da vida em 

bem pouco tempo todos se entenderão com os habitantes da 

PLANÍCIE RACIONAL, com o RACIONAL SUPERIOR . 

 

E aí satisfação assombrosa, alegria eterna constatada no 

mundo, o verdadeiro rumo certo, a base de origem de todos, a 

PLANÍCIE RACIONAL, de onde todos vieram, para onde 

todos vão, como vieram e como vão. 

 

Muitos esperavam a salvação de um jeito e hoje estão 

vendo, sabendo e conhecendo que é diferente do que 

pensavam que fosse. 
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Estavam sonhando com várias versões, cada um 

apresentava um modo de salvação, como imaginava que podia 

ser. 

 

E assim eram apresentados vários modos, porque as 

religiões são muitas, as doutrinas são muitas, as seitas são 

muitas e cada qual apresentava o seu modo de salvação, todos 

diferentes uns dos outros. 

 

A vontade era boa, a vontade de acertar, procuravam 

acertar cada qual no seu modo, cada qual tendo o seu ponto de 

vista e pelo ponto de vista ser diferente é que sempre houve 

guerra religiosa, cada qual apresentando o seu modo de 

salvação, diferentes uns dos outros. 

 

Então havia a guerra, as brigas, por uns quererem ser 

melhores que os outros, uns querem que a sua salvação fosse 

melhor que a dos outros. 

 

Seu ponto de vista estava certo e todos, cada qual com o 

seu ponto de vista. Todos dizendo que estavam certos eis a 

razão das guerras religiosas e das brigas. 

 

Mas, todos de boa vontade, querendo acertar, dentro do 

encanto, não podiam acertar, por tudo ser uma deformação do 

elétrico e magnético. Então ficavam todos sonhando com a 

realidade, mas tudo isso não passou de um sonho por ser um 

encanto. 

E por ser um encanto é que os mistérios e os enigmas aí 

permaneciam sem o encantado poder dar solução. 

Encanto quer dizer: mistério sem solução, como aí 

estavam mantendo todos os mistérios e todos os enigmas, sem 

poderem dar solução. Então toda essa boa vontade de 

encontrar a realidade, de encontrar a verdade das verdades 

não passou de um sonho. 
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O encanto é um sonho e por isso os encantados 

pensavam que a vida fosse essa mesma, sonhavam que fosse 

essa mesma porque não sabiam de onde vieram nem para 

onde vão, não sabiam como foram feitos e de que foram 

feitos, ignoravam por completo, o porquê desse mundo ser 

assim como é, ignorando porque todos são assim. 

 

Mas esta boa vontade de querer acertar foi muito boa 

porque quem procura acertar, é porque não quer viver errado, 

é porque não quer viver errando. 

Então foi muito bom. Hoje, chegando o certo verdadeiro, 

os sonhos se acabando e todos conhecendo a sua verdadeira 

origem de animais Racionais e tratando de conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para se Imunizarem e 

receberem o fluido de sua origem dentro de seu ―eu‖, para 

fazer a ligação à sua base de origem e se entenderem com os 

habitantes da sua base de origem. 

Todos estão convictos de que estão certos e veio agora e 

o extermínio dos sonhos, quer dizer, agora acordaram. Quem 

sonha está dormindo e agora foram acordados pela 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, pelo verdadeiro conhecimento 

natural de todos. E assim todos em seu lugar verdadeiro de 

Racionais puros, limpos e perfeitos que ficaram assim por se 

deformarem em animais Racionais, de origem Racional. 

 

Esta aí descoberto o mundo verdadeiro de todos, a 

PLANÍCIE RACIONAL, lugar de origem dos animais 

Racionais. Estavam aí vivendo no mundo que não era o 

verdadeiro mundo de todos e que não é o verdadeiro mundo 

de todos. E por não ser, é que nasciam aí somente para sofrer, 

por não ser o mundo verdadeiro dos animais Racionais. 

 

Sabiam que descendiam de alguma coisa pura e que esta 

coisa pura tinha que ser racional, mas nunca puderam 

descobrir esta base e por isso viviam como animais Racionais. 



124 
 

CULTURA RACIONAL – 2º O 

 

 

Mas a base Racional nunca puderam descobrir, sabiam 

que eram dessa origem, mas não sabiam onde estava essa 

origem, onde era essa origem, onde existia essa origem. 

 

Hoje, tudo isto está descoberto, a base de origem de 

todos e assim a satisfação deslumbrante de todos será 

emocionante, por encontrarem a sua verdadeira base de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

A luta da ciência foi grande, os esforços da ciência muito 

grandes, mas nunca puderam encontrar, porque estas soluções 

ou esta solução não podia de forma alguma, de jeito algum 

partir do encantado. 

O encantado imaginava que existisse algo fora deste 

mundo, pensando que este mundo haveria de ser  

conseqüência de outro; se existe este, é porque existe outro 

que deu conseqüência a este. Então ficavam nesta matemática 

e não saíam deste preâmbulo. 

 

Está aí descoberto outro mundo, que é a PLANÍCIE 

RACIONAL, com os seus habitantes, com o seu progresso de 

pureza, que deu conseqüência a este mundo em que estão 

vivendo. 

Sim, porque não há efeito sem causa, se existe este feito, 

que é este mundo deformado, é porque existe a causa. A causa 

é justamente o pedaço da Planície que não estava pronta para 

entrar em progresso e que uns tantos entraram, não prevendo 

conseqüências, por serem puros. O resultado foi esse que aí 

está, dessa deformação e deste lindo histórico. 

 

Então não há efeito sem causa, mas se existe esse efeito, 

se existe este mundo feito assim, é porque existe a causa. 

Porque não há efeito sem causa está aí a causa de serem assim 

como são, deste mundo ser assim como é, de tudo ser assim 

como está e agora está chegando, por meio da 
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IMUNIZAÇÃO RACIONAL, todo o esclarecimento do 

porquê de tudo e do porquê de todos e do porquê de todos 

assim serem e do porque de tudo assim ser. 

 

Findaram-se os mistérios e os enigmas; não há mais 

mistérios nem enigmas, todos desvendados e solucionados no 

livro ―UNIVERSO EM DESENCANTO‖. 

 

O desencanto do mundo, o desencanto de tudo, o 

desencanto de todos e todos em festa para o resto da vida, por 

conhecerem o princípio deste mundo e o fim dele, o princípio 

de tudo e o fim de tudo. Então o mundo espiritual em festa 

anunciando a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, muita alegria no 

mundo inteiro; não é para menos, surgiu a definição do 

mundo e a definição de todos. 

 

Os festejos serão dia e noite por ser a convicção 

unânime, de terem em si o que desejavam e ambicionavam 

encontrar. 

Encontrar o quê? O seu lugar de origem! 

E assim os habitantes do firmamento, todos em festa, 

querendo dizer: todos alegres, felizes e contentes pelo 

desencanto deles e pelo desencanto dos da Terra. 

 

Então todos alegres e satisfeitos anunciando por todos os 

lados, por todos os cantos, por todos os centros e terreiros, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL e os seus efeitos. 

 

A alegria deles é grande por serem encantados também, 

em categoria superior aos da Terra. 

 

Então, têm os médiuns videntes, têm os médiuns 

conscientes, têm os médiuns inconscientes e têm os médiuns 

sonâmbulos. E por isso as experiências do espiritismo eram 

exercidas de várias maneiras por serem seres encantados. 
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Tinham mesmo que ser variantes deste jeito; suas 

práticas variando de formas diferentes umas das outras e hoje 

chegando para todos a razão e o direito, a fórmula Racional, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

E assim, todos anunciando este grande acontecimento 

para o bem e a felicidade de todos: o ponto justo e certo, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Todos anunciando que o mundo agora entra na sua 

evolução certa, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, porque 

chegou ao mundo o verdadeiro conhecimento de sua geração, 

formação e criação. 

 
O dono do mundo abriu as portas da verdadeira redenção 

de todos. 

Agora o mundo aí debaixo vai ficar por conta do 

verdadeiro mundo cá em cima, cessando as influências dos 

espíritos por essa parte de experiências já estar superada e por 

entrar o mundo na sua verdadeira fase real Racional. 

 

Então todos ficando sob as orientações da sua verdadeira 

base de origem, cessando então as influências daí do mundo 

espiritual, porque aí sempre foi a base das experiências. 

 

Sendo o mundo espiritual o mundo da base das 

experiências, tudo não passou de experiência, por sempre 

manterem o encanto, os mistérios e os enigmas e por ser o 

espiritismo dessa base das experiências. 

 

E assim findando o progresso das experiências, porque 

depois que conhecerem o certo, não vão deixar de andar 

certos e viver certos para perder tempo, quebrar a cabeça com 

experiências que nunca deram bons resultados; eis a razão do 

sofrimento de todos no mundo. 
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Todos sofrendo sem saber por que e hoje sabendo o 

porquê de tudo isto. E assim cessando os movimentos 

espirituais, porque o espiritismo é do encanto, do elétrico e 

magnético. E um encantado o que é? Ridicularizado, mas não 

vai manter mais o ridículo de si mesmo, por estar aí o 

desencanto desse encanto, o desencanto do mundo, todos 

conhecendo a sua verdadeira base de origem e o porquê de 

tudo. 
 

Não vão perder mais tempo com coisas do elétrico e 

magnético, com experiências do elétrico e magnético, na qual 

uma delas é o espiritismo, mesmo porque os espíritos todos, 

se colocarão em seu lugar esperando e aguardando a hora de 

voltarem a sua base de origem, a sua base Racional . 

E esses seres como sabem, não se extinguiram de todo 

não viraram bichos, se deformaram em categoria superior aos 

da terra, por isso, sendo habitantes aí do espaço entre o Sol e a 

Terra 

Então muita alegria no mundo espiritual, no meio 

espiritual e grande propaganda da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

Todos fazendo propaganda do conhecimento da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, da divina graça Racional, da 

salvação verdadeira de todos e não essa salvação aí do elétrico 

e magnético, que nunca salvou ninguém. E por isso viviam 

mantendo os mistérios, os enigmas, por nada de certo 

conhecerem 

Então toda esta papagaiada não passou de um sonho, de 

um pesadelo. 

A vida dos encantados, que vivem de sonhos e pesadelos 

atordoantes dia e noite, que é o sofrimento, as agonias, o 

desespero e tudo enfim de ruim, que existe aí no encanto, no 

fluido elétrico e magnético. 
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Portanto, passou-se a era espiritual, passou-se a 

temporada espiritual das experiências. 

 

E por isso, todos à procura de casas boas e todas elas 

iguais, por todas serem espiritismo, toda elas iguais por serem 

encantadas, sem solução. 

E agora o ponto certo dos certos: o ser Racional, puro, 

limpo e perfeito. Conhecedores da sua base de origem, 

sabendo de onde vieram, como vieram, sabendo para onde 

vão e como vão, chegando então o fim do elétrico e 

magnético, chegando o fim do encanto, por estar aí o 

desencanto. 

Tudo do encanto perdendo o valor, sem valor algum, o 

espiritismo, tudo enfim, passa a não ter mais valor, por ser 

pertencente aí ao elétrico e magnético, por ser aí do encanto, 

do curso primário, do primarismo então o espiritismo não 

passou de um curso primário. 

 

Todos procurando conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL e se aprofundando para ficarem amadurecidos 

dentro deste ser real, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para ver 

o Fluido Racional, da PLANÍCIE RACIONAL, puro, limpo e 

perfeito entrar no seu ―eu‖ e fazer a ligação de seu ―eu‖ com a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

A pessoa está Racionalmente convicta desta realidade 

natural, de sua verdadeira origem de animais Racionais. 

 

Mas para que tudo isto suceda é muito simples, é muito 

fácil, basta somente ter persistência na leitura. 

 

É o quanto basta para ficarem Imunizados, é o quanto 

chega para ficarem Imunizados, é o suficiente para ficarem 

Imunizados. É a persistência na leitura diária, para 

conhecerem o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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Os papagaios do encanto, que são os encantados, diante 

de tudo isto não saberão como se expressar, porque são bichos 

aí das trevas, são animais encantados sem recurso supra-extra 

Racional para que possam argumentar qualquer coisa que seja 

sobre o que é Racional, puro, limpo e perfeito porque nunca 

conheceram o porquê são assim. 

 
Nunca souberam o porquê aí nasceram, nunca souberam 

para que aí nasceram, nunca souberam o porquê viviam aí 

nesse mundo. Enfim encantados! 

 
E de forma que os encantados ficarão sem saber se 

expressar diante deste grande monumento, IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, que é o desencanto. Não saberão se expressar, 

mas a boa vontade está acima das expressões, quando a 

pessoa não tem recursos suficientes, nem expressões para se 

expressar. 

 
Um encantado já é um ridicularizado por ser encantado. 

Ridicularizado, por quê? Pelo sofrimento. Nunca deu solução 

e do ridículo da morte, por não saber por que era assim. 

 
Um encantado é um ridicularizado que nasceu aí para 

sofrer como bicho, como um animal, por nada saber, por nada 

conhecer, sonhando que sabe e o sofrimento provando que 

nada sabe, sonhando que conhece e o sofrimento provando 

que nada conhece e por isso padece, padecendo todos. 

 
Portanto, um encantado não se conhece e por não se 

conhecer sofre e padece, por não se conhecer vive 

agonizando, Portanto, um encantado é um ridicularizado, ou 

por outra, abaixo do ridículo. 

 
Portanto, não saberão como se expressar sobre esta 

divina graça, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para conduzir 

todos para o bem verdadeiro. 
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Então encantados, quem não sabe o que diz, deve calar a 

boca para não se ridicularizar ainda mais. 

 

Essas chamadinhas são para os desentendidos de si 

mesmo, porque tem pessoas que vivem completamente 

desentendidas, não entendendo nem a si mesmas; é o 

encantado abaixo do ridículo carregando este fardo de lama 

podre sem saber por que, sem conhecer. Um infeliz, por ser 

encantado, não conhece a infelicidade de seu ser, vivendo 

com este fardo de lama podre. E um podre em vida lá sabe o 

que diz? Se soubesse alguma coisa não seria podre assim, não 

seria podre em vida. Se conheça e se reconheça para conhecer 

o seu lugar entrar em forma Racional e deixar de ser um 

animal livre pensador aí do encanto, do elétrico e magnético. 

 

Se soubessem alguma coisa, não seriam assim como são, 

carregando este fardo de lama que é o corpo seboso, 

fedorento, morrinhento. Se soubessem alguma coisa não eram 

assim, mas por não saberem coisa alguma é que são assim, 

seres intolerante, por serem matéria, um ser de mentiras. Por 

isso se acaba, por ser um corpo podre, ruim e por ser ruim se 

destrói. 

O ruim por si mesmo se destrói eis o seu saber, não é 

nenhum. Se soubessem não seriam assim como são. 

Um podre em vida, lá sabe o que diz? Por não saber por 

que é podre em vida, não sabe o porquê é assim. Mas 

infelizmente, um louco não se conhece e o louco por não 

reconhecer a sua loucura, diz que está certo. Não provando o 

certo, vai se ridicularizar ainda mais; se tudo fosse certo nada 

se acabaria e por tudo não ser certo é mentira. 

 

Da mentira fizeram o certo por isso tudo se acaba, para 

provar que não existe nada certo. Então o que é preciso? Em 

primeiro lugar se conhecer, para depois então se reconhecer e 

saber o que diz. Mas para que tal aconteça, conhecer o que é 
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IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para conhecer o seu lugar e o 

lugar de todos. Isto é uma lavagem cerebral para quem precisa 

deste purgante, para lavar o cérebro que está impregnado de 

fezes. 

Têm pessoas que precisam muito mais do que está aqui; 

isto não é para todos, porque nem todos são iguais. 

 

Há os que precisam destes chamados e outros, mais, 

porque tem pessoas muito adiantadas que gostam de dar suas 

opiniões sem conhecerem as coisas, sem saberem se estão 

certas ou erradas. Quem não conhece não deve falar daquilo 

que não conhece. 

Procure conhecer primeiro para depois saber o que diz. É 

a mania dos inconscientes, adiantar as suas opiniões e 

repugnar o que não conhece sem saber se é bom ou não, se 

serve ou não. Vai adiantando as suas opiniões: ―Ah! Eu não 

quero saber disso. Há! Eu não tenho tempo para isso. Há! De 

histórias o mundo está cheio e eu não quero mais perder 

tempo‖. Como coisa que soubesse o que estava dizendo. 

 

Mas a mania do bicho inconsciente é impugnar o que 

não conhece: ―Ah! Eu não tenho tempo. Só mesmo quando 

tiver tempo‖. A mania de todo o inconsciente é adiantar as 

suas opiniões para depois de conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL então se arrepender do tempo 

que perdeu: ―Ah! Eu já conheço isto tanto tempo, ouço falar 

ha tanto tempo, mas nunca me preocupei em conhecer. Hoje 

estou arrependido em perder tanto tempo. A IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, eu não sabia que era a coisa mais grandiosa da 

nossa vida eu pensava que fosse uma história como outra 

qualquer, sem proveito algum, porque o mundo está cheio de 

livros de histórias que a pessoa lê e fica na mesma. 

 

Agora é que eu estou vendo que a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL é uma coisa deslumbrante e que toda a 
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humanidade tem que conhecer, precisa conhecer para o bem 

de si mesmo. Não pensei que fosse uma coisa de tanta 

grandiosidade. Se eu soubesse que era assim, já há muito 

tinha me dedicado ao conhecimento para me Imunizar. 

 

Pensei que fosse uma história do sobrenatural sem pé 

nem cabeça, como o mundo está cheio, mas me enganei 

redondamente e me prejudiquei. Pelo tempo que eu ouço falar 

já era para estar amadurecido dentro da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL‖. 

E assim acontece com os adiantados, que repugnam 

aquilo que não conhecem e, depois que chegam a conhecer, 

lamentam o tempo perdido, por pensarem, na sua 

inconsciência que fosse uma coisa sem valor e assim quantos 

estão arrependidos de pensarem assim deste jeito, de outras 

formas e de outras maneiras. 

 

São pessoas embriagadas, fanatizadas por coisas aí do 

encanto, convictas com coisas do encanto, muitas vezes 

dizendo: ―Eu não me demovo das minhas convicções‖. É um 

fanático, fanatizado aí por coisas do elétrico e magnético, por 

coisas aí do encanto, da mentira e adotando a mentira como se 

fosse verdade. 

 

Fanatizado pela mentira filosófica, científica, dizem: ―Eu 

não me demovo das minhas convicções, do encanto do 

elétrico e magnético.‖ 

 

Pensam que a mentira é verdade e na mesma hora caem 

em contradição com as convicções, pois por tudo ser mentira, 

tudo se acaba. O encantado não sabe o que diz e quem não 

sabe o que diz, se contradiz. 

Verdades aparentes não são verdades, mistério não é 

verdade; enigma, mistério, são mentiras e por isso tudo se 

acaba estão aí no livro ―UNIVERSO EM DESENCANTO‖ as 
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soluções. Acabaram-se os mistérios, por serem mentiras 

acabaram-se. 

 

Então a convicção não passa de uma obsessão, obcecado 

por isso, por aquilo, ou por aquilo outro. 

 

De uma obsessão nasce o fanatismo, o fanático é um 

cego, não tem consciência do que está fazendo. Está 

obcecado. 

o ―A, B, C,‖ é aquele que fanatizou a pessoa por ele 

então, no mundo do encanto que é o mundo da mentira existe 

uma infinidade de fanáticos, de obcecados embriagados, 

convencidos com suas obsessões, convencidos com sua 

embriaguez aí no elétrico e magnético, aí no encanto, aí nesse 

mundo de mentiras e por tudo isto ser mentira é que tudo se 

acaba. 

 

Vejam quanto tempo perdido aí no elétrico e magnético, 

quanto sacrifício sem recompensa. Por ver os demais viverem, 

vão aceitando tudo sem saberem se estão certos ou se estão 

errados. 

Hoje, vendo, conhecendo e sabendo a decomposição de 

todo este encanto, a decomposição do elétrico e magnético, 

dizem: ―Nós estamos sonhando de olhos abertos. É por isso 

que os pesadelos eram infernais, por isso vivíamos no inferno 

em vida. O sofrimento é o maior brilhante do mundo. Mas  

que sonho! Se não fosse a IMUNIZAÇÃO RACIONAL nós 

ainda continuaríamos a sonhar de olhos abertos, valorizando 

as aparências como se fossem verdades, traídos pelas 

aparências, sofrendo as conseqüências, traídos por essas falsas 

verdades. 

 

Se não fosse a IMUNIZAÇÃO RACIONAL eu não sei 

onde nós íamos parar, sonhando de olhos abertos deste jeito e 

com esses pesadelos todos, provando a negatividade desta 
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vida sem garantias, desta vida de sonhos de olhos abertos e 

ilusões.‖ 

 

São iludidos pelas aparências, iludidos pelas fantasias e 

um iludido é um ser perdido. 

―Estávamos todos perdidos nesse mundo, sem sabermos 

de onde viemos e como viemos para aqui, perdidos aqui por 

desconhecermos quem fez tudo isto e porque fez tudo isto 

deste jeito estávamos desconhecidos do porquê viemos parar 

aqui dentro deste mundo cheio de mistérios, que nós não 

podemos desvendar. Estamos acostumados com esta vida, 

achando esta vida é boa e na mesma hora não nos 

conformando com ela.‖ 

Por não se conformarem com o sofrimento, por não 

suportarem o sofrimento, por não se conformarem com a 

morte, acham a vida boa e na mesma hora se contradizem por 

não terem garantias expostos aí a todo sofrimento. 

 

Então estão aí as convicções dos inconscientes, dos 

papagaios; se não aprendessem a falar, nada sabiam e ficavam 

uns bichos nessa confusão, sofrendo sempre, por 

desconhecerem o que são. 

 

Hoje se conhecendo, vendo e sabendo o porquê de todo 

este fracasso, o mundo se tornou um picadeiro cheio de 

palhaços, cada um com as suas palhaçadas. 

 

Sim, por ser tudo mentira não pode passar de palhaçada 

e por ser mentira tudo se acaba. 

 

Então, palhaços, tratem de ter a persistência na leitura do 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para 

deixarem de viver desta maneira, abaixo do ridículo; o 

ridículo já se tornou comum entre os imperfeitos, cheios de 

defeitos que é o ser humano. 
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Carregam esta carcaça por ser matéria por ser gerada e 

formada por uma bicheira, pois a terra não passa de uma 

bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, de todas as 

formas e de todo jeito. 

 

Portanto, chega de viverem embriagados aí pelo nada 

para não sofrerem mais do que têm sofrido. 

 

Tratem de se Imunizar para receberem o Fluido Racional 

dentro do seu ―eu‖ este fluido que faz a ligação com a 

PLANÍCIE RACIONAL, para viverem progredindo 

Racionalmente, conscientemente, para que tudo se 

multiplique de bem para melhor. 

 

Já sabem muito bem a base do elétrico e magnético, 

deste encanto a que estavam subjugados por esta base, por 

esses dois fluidos, o elétrico e o magnético. Hoje conhecem as 

duas bases, a base do animal Racional e a base do animal 

irracional. Estavam vivendo como bichos e, por isso, uns 

contra os outros, porque estavam sob a base do elétrico e 

magnético, a base do irracional, mas hoje conhecendo a sua 

verdadeira base. 

 

Tratem de ter persistência na leitura para se Imunizarem 

e unirem-se à eternidade, junto dos eternos da PLANÍCIE 

RACIONAL. 
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PRETOS VELHOS 

 

 

 

 

 
 

Não existe espírito de preto velho no corpo de ninguém, 

como muitos vêm pensando há muito. Se existisse espírito de 

preto velho está visto que não ia deixar de proteger sua raça, 

para proteger raças diferentes da sua, daqueles que os 

vendiam como animais no tempo da escravidão. Se existisse 

espírito de preto velho, não vinha proteger aqueles que 

fizeram dele escravo escravizado em tudo. 

 

Trataria de proteger somente os de sua raça. No entanto, 

ele se incorpora nos brancos, identificando-se como espírito 

de preto velho, fazendo o que pode, resolvendo o que pode e 

por isso tem muitos adeptos, mas não é espírito de preto velho 

e sim habitante desse vácuo, que se incorpora nos médiuns, 

identificando-se como bem entende, de acordo com a 

educação do mundo. 

 

Esses mesmos habitantes, que fazem uma infinidade de 

incorporações diferentes, dizendo que são espíritos de santos, 

que vêm do céu espírito de caboclo, ou de um ser qualquer aí 

do mundo. Como é de hábito essas incorporações nos 

médiuns, não passam de outra mistificação, como os festejos 

do dia treze de maio. Festejam o que? Se o ser humano tivesse 

espírito no corpo, não iria pedir proteção a espíritos de 

famílias diferentes, como de caboclo, de africano, de santos e 

sim aos espíritos de seus ancestrais e não aos de família 

diferente, que nunca conheceram. 
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Isto tudo é fanatismo, é o atrazo que cega as pessoas e 

elas vão admitindo todas essas asneiras como se fossem 

verdades. Se existisse espírito de caboclo esse não deixaria 

ninguém viver em suas terras, como os espíritas que acham 

que os espíritos de cablocos são muito poderosos Os africanos 

não deixariam a África ser escravizada, porque eles têm 

espíritos africanos como poderosos, com grandes poderes 

como são conhecidos no meio espírita. 

Ninguém tem nada disso no corpo, isso só pode ser 

adotado por quem não conhece. Se existisse a imortalidade, 

como muitos pensam que existe, o mundo seria uma 

maravilha. 

O espírito depois de desencarnado, vinha comunicar-se 

com os seu familiares, com o seus amigos e com todos que 

entendessem, os espíritos dos maridos vinham orientar suas 

esposas, seus filhos, os seus negócios, para que sua esposa e 

seus filhos fossem felizes, seria uma maravilha no mundo e a 

imortalidade estaria comprovada; por exemplo: os espíritos 

dos seus parentes, vinham auxiliá-los, protegê-los em todas as 

contendas. 

Isto são insignificantes demonstrações, para vos provar, 

que não existe espírito de preto velho, nem de caboclos, nem 

de santos, nem de ser algum. 

Então por que existiu tudo isto e ainda existe? Para 

lapidação do povo, para domesticação do povo, de épocas 

remotas, que ainda estão prevalecendo até hoje. 

Nos tempos passados, os invisíveis se materializavam e 

apareciam como entendiam na frente de quem quer que seja, 

para provar e dar a conhecer a existência de seres invisíveis, 

aparecendo de todas as maneiras, como um santo, como um 

anjo, como um parente, como um desconhecido, como um 

animal, apareciam da forma que entendiam, para amansar e 

domesticar as feras. 
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Então criaram almas, dizendo que isto tudo eram almas 

do outro mundo, que estavam penando, por não respeitarem  

as coisas aqui da terra. Tudo isso teve a sua época em que o 

povo muito atrasado era guiado pelo temor, daí nascendo 

todas essas filosofias para catequisar e amansar o povo 

selvagem. Naquele tempo não existia instruções; os sábios, os 

mais sabidos, os mais adiantados eram os que governavam 

todos, com vários nomes, de acordo com a época. 

E assim veio se modificando tudo; agora, já desde muito, 

com o progresso da ciência, isto tudo caiu no ridículo, porque 

tudo isto é do tempo em que eram rudes eram guiados pelo 

temor, nada sabiam. Hoje são guiados pela ciência, pela 

cultura, pelo desenvolvimento científico, mas uma camada 

muito atrasada do passado, querendo que isto ainda prevaleça 

como aí está, admite ter no corpo aquilo que não existe 

espírito, se ridicularizando por falta de cultura. 

 

E assim, o passado é muito grande e tudo se modifica, se 

lapidando através das épocas, costumes e modos, tudo enfim. 

Agora chegou ao conhecimento de todos o ponto final, por 

estar aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o ponto final do 

mundo e de todos, o princípio e o fim. Por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL retornarão ao lugar de origem, 

que é a PLANÍCIE RACIONAL. Por serem animais 

Racionais voltam a sua base de origem, que é de Racionais, 

puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, mas como aí estão, 

são animais Racionais deformados, cheios de defeitos. 

O vosso retorno ao lugar de origem é feito da seguinte 

forma: o mundo é um conjunto fluídico elétrico e magnético e 

vocês são feitos por este conjunto, sendo então corpos em 

matéria fluídica elétrica e magnética, por serem originados do 

fluido, ou o fluido é que deu a causa e a formação  deste 

corpo. Uma vez a pessoa Imunizada, a Imunização apanha o 

fluido que deu origem a este corpo em matéria fluídica 

elétrica e magnética. A Imunização apanha o fluido que deu 
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origem a esta vida e leva para o lugar de origem e daí, a 

pessoa não nascerá mais aqui, porque o que fazia a pessoa 

aqui nascer, que era o fluido, não está mais nesta deformação 

Racional. 

O corpo é de matéria fluídica elétrica e magnética, corpo 

fluídico, de origem fluídica e por ser fluídico, é que é instável, 

quer dizer: tudo se acaba, gera, nasce, cresce, refloresce e 

desaparece, por serem matéria, produto do bicho e o bicho por 

si mesmo se destrói. Por isso a necessidade de todos é muito 

grande e o interesse é de um modo geral em benefício próprio, 

para embargar o sofrimento. Conheçam o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, no livro UNIVERSO EM 

DESENCANTO. 

A angústia do povo só pode acabar por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. O equilíbrio do povo depende 

da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o bem de todos está na 

Imuniza ção Racional enfim, o que o povo está mais 

necessitado é da IMUNIZAÇÃO RACIONAL; todo o bem do 

povo depende da IMUNIZAÇÃO RACIONAL; então tratem 

de conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para pôr 

termo de uma vez por todas ao sofrimento de sua vida. 

 

Uma vez retornando ao lugar de origem embargou todo 

o sofrimento, para sempre. O que todos necessitam no mundo 

inteiro, é da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, pela qual vão 

conhecer o verdadeiro natural de todos que é o conhecimento 

verdadeiro natural de todos e de tudo, que não sabiam, que 

não conheciam e encantados como estavam, não podiam 

conhecer. Um encantado desconhece o seu estado de 

encantado, só mesmo desencantando é que vai saber e 

conhecer porque estava encantado. 

 

Desencantou-se, salvou-se estava encantado, sofrendo, 

amargurado, no encanto, por não conhecer o seu estado de 

encantado. E assim, hoje sabendo porque todos assim eram 
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encantados, sabendo porque o mundo assim é, sabendo de 

onde vieram, como vieram, porque vieram, para onde vão, 

porque vão e como vão. 

Portanto, leiam o livro UNIVERSO EM 

DESENCANTO, o desencanto de todos, o desencanto do 

mundo, para que se Imunizem por meio da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, pois não mais nascerão nesse encanto mofento, 

cheio de tormento, cheio de indecisões, guerreiros vencidos 

pelo sofrimento, pela morte. 

 

O encantado é um iludido com as ilusões, com as 

fantasias está cego porque é um encantado está regredindo, 

mas a ilusão faz com que lhe digam que está progredindo, 

porque desconhece o progresso da degeneração; para 

minguados todos vão, até chegarem à extinção, pela 

multiplicação da degeneração dos seres. 

 

Tudo que multiplica, degenera, até chegar ao nada. 

Vejam a duração dos povos de outras épocas, vejam a duração 

do povo atual, quanto já minguaram, quanto já diminuíram e 

daqui para diante cada vez mais, pelo progresso da 

degeneração. Não chegando ao extermínio completo, porque 

está aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL para todos regressarem 

a sua base de origem, que é a PLANÍCIE RACIONAL. E, por 

isso, são animais Racionais, por serem de origem Racional, 

que é a PLANÍCIE RACIONAL. 

Estão todos integrados dentro da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, por ser o verdadeiro natural de todos que não 

conheciam e estão conhecendo agora. Daqui um pouquinho, 

todos Imunizados terão a verdadeira solução do mundo, desta 

vida angustiosa, que todos vivem por que têm vida, mas que 

não há prazer de viver, principalmente quando a pessoa cai na 

realidade de que esta vida é um cadafalso de surpresas 

inexplicáveis, por não ter a vida garantias e estarem expostos 

a todo o sofrimento desta vida. 
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Todos lutam sem recompensa e a recompensa é o 

sofrimento constante e a morte, por não haver mais para quem 

apelar. Como nunca houve para quem apelar! Por que? Se 

para quem apelam, resolvesse, já de muito o mundo seria um 

paraíso, mas o que se vê é a multiplicação do sofrimento e por 

estarem fora do vosso lugar verdadeiro, é que o sofrimento é o 

maior brilhante do mundo. 
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O GOVERNO DA IMUNIZAÇÃO 

 

 

 

 
E então aí sim, tudo bom, tudo belo, todos brilhando 

Racionalmente, a base do Racional é pura, limpa e perfeita. A 

base do irracional é imperfeita, cheia de defeitos, a base 

deformada, não serão mais atingidos pelos fluidos 

deformados, pelo fluido elétrico e magnético embora vivendo 

aí nessa deformação, nesse mundo deformado. Não serão 

mais atingidos por essas influências deformadas pelo fluido 

elétrico e magnético, que é deformado, por estarem ligados a 

sua base de origem, a base Racional, a base pura, limpa e 

perfeita. 

 

Então aí, todos estarão equilibrados e tudo de bem para 

melhor sempre todos vivendo Racionalmente equilibrados e 

não irracionalmente, todos desequilibrados. 

 

Está aí a felicidade verdadeira do ser humano, a 

fraternidade verdadeira do ser humano, progredindo 

Racionalmente e não irracionalmente. 

 

E assim brilhará a paz no mundo para sempre, a paz que 

sempre imploraram e pediam no elétrico e magnético, mas 

nunca poderiam encontrar, quanto mais falavam em paz, mais 

dava tudo completamente ao contrário no elétrico e 

magnético, o desequilíbrio total. 

 

Está aí a paz do mundo e a paz de todos, pelo progresso 

Racional entre todos, da base de origem de todos, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 
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Agora vejam porque meios e modos foi descoberta a 

porta da base de origem de todos. 

A porta está aí aberta para todos unirem-se a sua base de 

origem, sabiam que descendiam de alguma coisa pura, mas 

não sabiam onde estava essa coisa pura em que lugar estava 

essa coisa pura. 

Agora, tão naturalmente descoberta esta coisa pura, que 

é a origem dos animais Racionais, a base de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

Está aí descoberta a coisa pura, descendiam de alguma 

coisa pura, mas desconheciam onde estava essa coisa pura. 

Está aí de onde todos descendem: a PLANÍCIE 

RACIONAL; são de origem Racional e por isso são animais 

Racionais. 

Está aí a coisa pura que é a origem de vocês descoberta 

tão naturalmente, a origem de todos. 

Agora todos unidos a sua origem, todos sendo 

governados por sua origem, todos recebendo todas as 

orientações da base de sua origem. E todos se entendendo 

com a base de sua origem, a base Racional, porque 

descendiam de alguma coisa pura, que é Racional, puro, 

limpo e perfeito. 

Está aí a coisa pura descoberta, agora todos estão sendo 

orientados por sua base de origem, todos integrados, unidos, à 

sua base de origem, vindo agora tudo quanto for necessário 

para todos, de sua base de origem. 

O RACIONAL SUPERIOR orientando todos para 

viverem Racionalmente, porque estavam aí vivendo 

irracionalmente, por estarem sob o domínio da base do 

irracional. 
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Estavam sendo governados pela base do animal 

irracional e por isso aí viviam igualmente a um irracional, 

como feras humanas, uns contra os outros. Hoje está 

descoberta a base de origem de todos. Para que todos virem as 

costas para esta base a que não pertencem, que é a base do 

animal irracional e sejam orientados para o equilíbrio de 

todos, por sua base verdadeira Racional. 

 

Por isso são animais Racionais, por serem de origem 

Racional. Esta aí aberta a porta da base de todos, abrangendo 

todos, universalmente. 

 
Então tratem de ler todos os dias para adquirir pelo 

conhecimento o Fluido Racional, o fluido de sua origem. 

 

Esse fluido entra dentro do ―eu‖ da pessoa e faz a 

ligação à sua base de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, daí 

então todas as orientações precisas para adquirirem tudo e o 

equilíbrio de todos. 
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O GOVERNO DO MUNDO 

 

 

 
Todos vão ser governados por sua verdadeira base de 

origem, pois o governo do Racional está na sua base, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

O governo do Racional está na sua base de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. Então vão ser governados por sua 

verdadeira base de origem e não como estavam aí sendo 

governados pela base do irracional, do elétrico e magnético. 

 

Virão todas as orientações precisas para o equilíbrio de 

todos, conferências para o equilíbrio de todos, conferências e 

mais conferências, por estarem ligados por meio do fluido, 

que está dentro do seu ―eu‖, à base de sua origem Racional; 

isso muito naturalmente e aí, todos vivendo Racionalmente e 

não como irracionais. 

 

Como irracional, brigas, guerras, revoluções, 

desentendimentos, instabilidade, doenças, câncer, 

amofinações, intranquilidade, nervosismo, num desequilíbrio 

total, por estarem sendo governados pela base do irracional. 

Uns contra os outros. Por esta base não ser do animal 

Racional. 

 

Então agora, conhecedores da sua base de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL, havendo uma modificação, por 

passarem a ser orientados pela sua verdadeira base de origem. 

 

Estavam aí aparentando que estavam acostumados com 

esta vida do irracional, mas não estavam acostumados e por 
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isso ninguém se conformava com a vida que estava levando, 

uma vida de incerteza, de desequilíbrio, de esperanças sem 

fim, iludidos enganados, traídos, porque não sabiam por que 

estavam vivendo aí dentro desta base, horrivelmente, deste 

jeito, a base do irracional. 

 

Todos insatisfeitos por estarem fora de sua base, por 

estarem fora de sua base é que não havia sossego, não havia 

tranqüilidade, todos preocupados, todos cheios de problemas, 

todos com medo, todos vivendo assustados, todos vivendo 

desconfiados da base do bicho. Por viverem 

inconscientemente, por estarem sendo dominados por uma 

base que não pertence aos animais Racionais e sim aos 

animais irracionais, vivendo uma vida de sonhos, uma vida de 

ilusões, por não saberem por que estavam vivendo assim deste 

jeito. 
 

Indecisões em tudo, de experiências em experiências, 

lutando para poder viver e sendo vencidos pela luta do bruto 

irracional, brigando, discutindo, nervosos, mal humorados, 

preocupações dia e noite na vida de desequilíbrio, de 

intranqüilidade, sempre na expectativa de coisas agradáveis e 

de coisas desagradáveis, uma vida sem garantia por não 

saberem por que estavam aí vivendo. 

 

Vivendo aí no mundo sem saber por que, desconhecidos 

de tudo, desconhecidos da sua verdadeira geração, criação e 

formação, perdidos no encanto com esta vida de luta até 

morrer, desgostosos por não poderem viver como queriam, 

por não ser a vida como desejavam que fosse, devido a todas 

essas irregularidades do elétrico e magnético, que é o 

causador de todos os males do ser humano, causador de todas 

as ruínas de todos. 

Estavam sob o domínio das feras e não podiam deixar de 

ser feras também, não podiam deixar de ser ferozes uns contra 

os outros, um gênio mau, de ódio, vinganças, planos 
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diabólicos. Não podiam deixar de maneira alguma de viverem 

assim mal, monstruosamente deste jeito, como selvagens que 

atacam uns aos outros, devido ao elétrico e magnético, que fez 

com que todos ficassem inconscientes. São de origem boa, 

como o ser humano é bom, de origem boa, de origem pura, 

limpa e perfeita, de origem Racional. Mas por desconhecerem 

a sua verdadeira base de origem é que viviam assim, por não 

estarem sendo orientados por sua verdadeira base de origem, a 

base Racional. 

Dominados pela base do irracional, vivendo como feras 

humanas, por estarem sob o domínio, sob o governo da base 

do irracional. Por isso o ser humano tornou-se feroz, um 

contra o outro; a ambição, a inveja, a ganância, isto tudo é do 

irracional, ao passo que no Racional, puro, limpo e perfeito, 

não existem essas imperfeições esses males do irracional, é 

puro, limpo e perfeito. 

 

Agora todos conhecendo a sua verdadeira base de 

origem, procurando, com a persistência na leitura, adquirir o 

Fluido Racional. O fluido da sua verdadeira base de origem, 

por meio da leitura entra dentro do ―eu‖ da pessoa e faz a 

ligação com a sua base de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Desaparecendo todos os males do corpo e todos os males 

da vida entrando em forma Racional. E aí terão prazer de 

viver porque sabem por que estão vivendo e sob a base do 

irracional, não sabiam o porquê estavam vivendo 

horrivelmente. Fingindo estar satisfeitos, quando todos 

estavam insatisfeitos com esta vida de aparência, a vida do 

irracional. 

Assim todos vão ser governados pela base Racional, pela 

base da origem de todos, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

O governo dos animais Racionais está na base de origem 

dos animais Racionais, a PLANÍCIE RACIONAL. E aí é que 
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está o governo, para governar todos de sua base de origem. O 

governo verdadeiro. 

 

E assim, todos alegres, felizes e contentes e 

surpreendidos com esta grande descoberta, a descoberta maior 

do mundo, a descoberta da verdadeira base de origem de 

todos, todos espantados, a maior surpresa para todos, vão ficar 

tão surpreendidos, que os festejos no mundo inteiro e alegria 

serão por muito tempo por estar definida a situação de todos, 

por todos se encontrarem com o que procuravam há muito, se 

encontrarem com a sua base de origem. 

 

Todos há muito procuravam esta base, procurando e se 

esforçando para desvendar os mistérios do mundo, e os 

mistérios sempre mantidos como um rochedo inabalável. 

 

Hoje os mistérios estão findados, não há mais mistérios, 

tudo aí revelado, tudo solucionado, desapareceram os 

mistérios, por estar aí a revelação de onde vieram e para onde 

vão, na gênese do universo, na gênese deste encanto, deste 

rincão de amargura, deste rincão de ilusões, que perdurou até 

agora, até que conhecessem o que estão conhecendo. Então 

todos alegres, felizes e contentes por receberem todas as 

orientações precisas para seu equilíbrio na vida, para irem 

sempre de bem para melhor, Racionalmente e não sempre de 

mal a pior como iam, irracionalmente, sob a base do 

irracional. 

Não estavam vendo que a base do Racional é uma e a 

base do irracional é outra? 

Mas por não conhecerem a base de origem Racional, é 

que estavam aí sendo dominados pela base do irracional. 

 

Então a base do animal Racional é uma, é a base 

Racional, de origem Racional, e a base do irracional é outra, é 

a base do elétrico e magnético. 
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Hoje todos conhecendo seus lugares, as suas bases, a sua 

origem, por estar tudo descoberto, a PLANÍCIE RACIONAL; 

sabendo, conhecendo e vendo de onde todos vieram, que é da 

PLANÍCIE RACIONAL, como vieram e por que ficaram 

desconhecidos de sua origem. 

 
Pelas transformações que passaram, ficaram 

desconhecidos de sua origem, pelas transformações que 

fizeram, porque nasceram como bichos, até que tivessem 

entendimentos, até que tivessem a compreensão das coisas, e 

por isso ficaram desconhecidos da sua verdadeira origem. 

 
Deformaram-se em animais Racionais pelo livre-arbítrio 

que tinham, mas não sabiam que iam chegar a tanto, não 

sabiam que iam ser ridicularizados assim desta maneira, 

pensavam que iam muito bem como até hoje todos pensam 

que vão muito bem, quando caem na realidade é que se 

desiludem e vêem que iam bem mal. 

 
Mas enquanto não se desiludem, parecem que vão muito 

bem enquanto estão iludidos parecem que vão muito bem, 

mas quando recebem os golpes das desilusões é que vêem que 

vinham bem errados, que vinham mal e acabando mal. 

 
Aí se desiludem como é o caso de todos, pensavam que 

vinham muito bem e se deformaram nestas condições em 

animais Racionais, pelas transformações que fizeram. 

 
É a mania do inconsciente pensar que está bem por não 

se conhecer: ―Eu estou bem. Eu estou muito bem.‖. Daqui um 

bocado, os fracassos, as decepções e daí as desilusões. 

 
Então aí viu que se enganou pela inconsciência, vindo os 

golpes intranqüilizadores. Desilude-se e diz: ―Eu pensava que 

a vida era um mar de rosas e acabei de sentir que a vida é um 

mar de espinhos.‖ 
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Esta vida da matéria, de lutas sem proveito, de lutas sem 

recompensa, a recompensa da luta é o fim da existência, o fim 

da vida, o golpe mortal. 

O mais interessante é que desconhecem como vão 
morrer, de que forma vão morrer, de que jeito vão se findar. 

 

Isto é a preocupação de muitos: de que jeito EU vou 

morrer está aí o tudo aparente se reduzindo ao nada, o tudo 

aparente que surgiu do nada e se transforma e acaba em nada. 

 

Então tratem de ler, tratem de ser persistentes nesta 

leitura para adquirir o mais depressa possível o Fluido 

Racional, o fluido de sua origem, para encontrar o caminho do 

bem verdadeiro e não ser mais vitimado pelo mal. 

 

Racionalmente tudo é, porque estão unidos e juntos ao 

seu verdadeiro natural e elétrica e magneticamente nada é, é a 

base das aparências, a base do irracional, a base das feras, dos 

monstros, da ferocidade, de todos os venenos, de todos os 

males, de todos os martírios, de todas as confusões, de todas 

as ruínas do mundo e de todas as ruínas de todos. 

 

Então chega de ficarem dominados por esta base do 

irracional elétrico e magneticamente, chega de estarem sob 

esse domínio expostos a tudo quanto é de ruim, a tudo quanto 

é de mal, a todas as ruínas. 

Chega de ficarem sendo governados por esta base, a base 

do monstro elétrico e magnético, tenham persistência na 

leitura para adquirir o mais depressa possível o Fluido 

Racional, que entra dentro do seu ―eu‖ e liga a sua base de 

origem, aí está salvo, feliz e sempre feliz eternamente. 

Vivendo aí na terra, sempre de bem para melhor, feliz em 

tudo, acertando em tudo, por estar sendo orientado por sua 

base de origem extinguindo-se os males da vida e os males do 

corpo. Deixando de viver às apalpadelas, tonto, nesta vida 
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elétrica e magnética; todos ficam tontos e muitas vezes não 

sabem o que vão fazer. 

 

Pelo desequilíbrio não sabem o que pensam, não sabem 

o que querem, não sabem o que vão fazer, não sabem como 

devem fazer para dar certo ou não. 

 

Fica nesse jogo de desacerto, jogando para ver se acerta 

ou não, uma vida de saltos, de altos e baixos enfim, a vida do 

inferno. 

A vida do inferno em vida, do elétrico e magnético, hoje 

está bem, parece que está bem e amanhã está mal o bem 

passageiro, o bem que não dura, o bem aparente. 

 

Os iludidos com a vida e com as coisas, com o porquê do 

nada, pois tudo acaba em nada, sempre nas vagas esperanças, 

com a pança cheia de esperanças, um verdadeiro bicho, pelo 

desequilíbrio atordoante. 

 

O fluido da eternidade, o Fluido Racional este é que é do 

verdadeiro natural dos animais Racionais, por ser da 

PLANÍCIE RACIONAL, a base de origem de todos os 

animais Racionais, este fluido que é do verdadeiro natural de 

todos os animais Racionais entra dentro do ―eu‖ da pessoa, 

por ser do natural da pessoa, e liga-se com a PLANÍCIE 

RACIONAL, o lugar de origem dos animais Racionais e 

assim a pessoa está ligada à eternidade. 

 

Está ligada a pessoa a sua base de origem, por ser de 

origem Racional e por isso é animal Racional, por pertencer à 

PLANÍCIE RACIONAL. 

Daí esse fluido que é o Fluido Racional, dentro do ―eu‖ 

da pessoa, ligada à PLANÍCIE RACIONAL e a pessoa 

começa a receber todas as orientações precisas para o seu 

equilíbrio na vida. 
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Daí o progresso Racional, o progresso sempre de bem 

para melhor está a pessoa integrada, unida à eternidade. Ao 

passo que como vivem aí, fora de sua base de origem, 

dependendo de uma base que não pertence, a base dos 

irracionais, do elétrico e magnético, ficam desregulados e 

desorientados por estarem sob o domínio de uma base a qual  

o ser humano não pertence: a base dos irracionais, o elétrico e 

magnético e por não pertencerem a esta base é que daí surge 

tudo quanto é ruim para o ser humano, porque a base do 

irracional, do elétrico e magnético é ruim e o ser humano 

dirigido e sob a influência desta base, tem forçosamente que 

ficar ruim sem ser, porque o ser humano é bom. Se tornou 

ruim por não conhecer a sua verdadeira base, se tornou ruim 

por estar sob uma base que não é a sua. A base do elétrico e 

magnético, a base dos irracionais, faz do ser humano um 

joguete dessas duas correntes desreguladas elétrica e 

magnética a qual não pertencem. 

Os irracionais e o ser humano estão sob o domínio desta 

base ruim a qual não pertencem; fica o ser humano sendo 

ruim sem ser ruim, sendo mau sem ser mau, por estar 

dominado por uma base do mal estar sob a influência de uma 

base do mal, a elétrica e magnética. 

Daí o desequilíbrio, a desumanidade, a ferocidade, as 

brigas, as guerras, a incompreensão, a confusão. Tudo feito 

por esta base ruim, faz o ser humano, ser aquilo que o ser 

humano não é, ruim, o ser humano é bom, é de origem 

Racional. E por isso são animais Racionais, sob o domínio 

desta base ruim, a base dos irracionais. 

O elétrico e magnético faz o ser humano ser aquilo que o 

ser humano não é, ruim, nervoso, diabólico, mau elemento, 

tudo isto feito por essas influências do elétrico e magnético, a 

base do mal puro. Então fica o ser humano a pensar, a 

conjecturar, a perguntar a si mesmo e às vezes uns para ou 

outros: ―Por que nós somos assim deste jeito e por que a 

humanidade é assim?‖ 
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Não encontram explicações, porque não conheciam a sua 

origem, a sua base de origem e a sua formação. 

 
Ficam na mesma. A explicação é esta: por estarem sob o 

domínio de uma base que não pertence ao ser humano, que é a 

causa de todo esse desequilíbrio, o elétrico e magnético. 

 
O ser humano é bom, é de origem boa, por isso são 

animais Racionais, a base é Racional, é lá de cima da 

PLANÍCIE RACIONAL a origem do ser humano. 

 
Agora, orientados por sua base de origem, recebendo o 

fluido de sua origem esse fluido entrando dentro do ―eu‖ da 

pessoa, faz uma limpeza geral, afasta esses venenos todos, o 

elétrico e magnético a que não pertence o ser humano e que é 

a base do animal irracional, a base deformada, cheia de 

defeitos e é por isso que a humanidade é assim, cheia de 

defeitos, devido estarem sob uma base a que não pertencem. 

 
O elétrico e magnético é o causador de todas as ruínas do 

ser humano então tratem de ler com persistência para 

adquirirem o Fluido Racional dentro do seu ―eu’, o fluido de 

sua origem, para cessarem todos esses males do corpo e todos 

esses males da vida, feitos pelo elétrico e magnético, feitos 

pela base do irracional. 

 
Com a persistência na leitura a pessoa adquire de 

imediato o fluido da sua base de origem, o Fluido Racional 

dentro do seu ―eu‖. 

 
Aí então, havendo a ligação com sua base de origem, 

recebendo todas as orientações precisas e necessárias para o 

equilíbrio do ser humano, pois há muito que todos vêm 

cansados de sofrer, sem saberem dar uma explicação do 

porquê do sofrimento da humanidade, do porquê de tanto 

sofrimento. 
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Agora está aí a explicação está o esclarecimento, por 

estarem fora da sua base de origem, sendo governados por 

uma base a que não pertencem, a base do irracional. Está  

claro que desse jeito tinham que sofrer muito. 

 

Tinham que sofrer muito e sem encontrarem a solução, 

porque desconheciam a sua base de origem. 

 

Hoje, conhecem a sua base de origem sabendo o porquê 

de tudo isto, porque a vida era assim deste jeito, 

horrivelmente, sofrendo sempre, penando sempre. 

 

Hoje todos conhecendo, sendo esclarecidos porque assim 

estavam vivendo, porque assim eram porque todos são assim, 

de onde vieram e para onde vão, conhecendo e sabendo o que 

não sabiam, as duas bases, a base do Racional e a base do 

irracional. 

 

Agora é fazer por onde se imunizar o mais depressa 

possível, para unir-se à eternidade por meio do fluido de sua 

origem, que é o fluido eterno, o Fluido Racional. 

 

Daí então cessa todo o sofrimento da humanidade, todo  

o sofrimento do ser humano, por estarem sendo orientados por 

sua base de origem. 

 

Agora pertencem a esta base, são desta base, mas 

estavam dominados por uma base a que não pertenciam e 

tinham mesmo que viver assim, variando desregulados, 

sofrendo sem saber por que, penando sem saber por que, por 

estarem sob o domínio da base do irracional, o elétrico e 

magnético. 

 

E hoje tendo o histórico da situação do mundo e da 

situação da humanidade, vendo e sabendo o porquê de todo 

esse tempo perdido no elétrico e magnético. 
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Esse tempo perdido de uns contra os outros, igual ao 

irracional, se aborrecendo por tudo, brigando por tudo, por 

estarem sob a mesma influência, sob a mesma base. 

 

Julgavam até que fossem descendentes de um outro 

bicho qualquer, de um animal qualquer, por estarem sob a 

influência da base do animal irracional. 

Hoje são conhecedores da sua verdadeira base, a base 

Racional e conhecedores da base do irracional, o elétrico e 

magnético. 

O irracional pertence à base do mal e o animal Racional 

pertence à base do bem, pertence à base dos puros, limpos, 

perfeitos, sem defeitos. 

Pela IMUNIZAÇÃO RACIONAL vão ficar todos 

ligados à eternidade, quer dizer, à sua base de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL, recebendo então, todas as 

orientações, todas as conferências precisas para o equilíbrio, 

para a cura de todos esses males e o equilíbrio verdadeiro 

Racional. 

Daí então tudo de bem e tudo de bom, Racionalmente 

em vez de ser um progresso de inconscientes, será um 

progresso de conscientes, o bicho, o animal irracional, 

inconsciente e o Racional consciente. 

 
Então vão progredir conscientemente, Racionalmente, 

vão entrar numa fase brilhantemente Racional. 

Daí tudo regulando, tudo equilibrado, todos regulando, 

todos equilibrados, de ruim que eram por estarem sob o 

domínio da base do irracional, mas nunca foram ruins. 

Por serem de uma base pura, por serem de origem 

Racional, são bons, o ser humano é bom e agora 

Racionalmente, vão ver que são bons mesmo. 
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O Fluido Racional logo que entra dentro do ―eu‖ da 

pessoa, imediatamente a pessoa fica ligada à eternidade e uma 

vez ligada à eternidade, começa a receber as mensagens, as 

orientações, as palestras, os avisos. 

 

Enfim, tudo o que for necessário para o equilíbrio do 

eterno, do eterno porque uniu-se à eternidade por meio do 

Fluido Racional, que pertence à eternidade. Então a pessoa 

passou a pertencer a eternidade, conversando diariamente com 

os eternos da PLANÍCIE RACIONAL. 

 

A pessoa vai saber de tudo que desconhecia e de tudo 

que parecia conhecer, recebendo todas as orientações para 

todos os fins, para todos os feitos da vida, para o equilíbrio da 

vida, para a boa marcha da vida, ficando a pessoa 

completamente integrada, unida com os eternos da 

PLANÍCIE RACIONAL. 

Então aí a pessoa está imunizada e para que isto chegue 

a este ponto, basta a pessoa ter persistência na leitura, para 

conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para saber 

como é que vai ficar unido, junto aos puros da PLANÍCIE 

RACIONAL. 

É preciso que a pessoa leia todos os dias para conhecer 

bem o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Imunização, como 

já sabem, quer dizer: unir-se aos eternos, imunizados pelos 

eternos, vivendo nesta terra mas fazendo parte da eternidade 

por meio da ligação do Fluido Racional, que é da PLANÍCIE 

RACIONAL, que é da eternidade. 

 

Fica a pessoa dia e noite recebendo orientações para o 

bom e feliz andamento da vida. A pessoa não viverá mais de 

experiências, não viverá mais de expectativas, não viverá 

mais indecisa, não terá mais indecisões, nem desconfiança de 

coisa alguma, porque sabe tudo ao certo, é esclarecida de 

tudo, é esclarecida do certo, de forma que cessam as 
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experiências, cessam as dúvidas, cessa o que deixava a pessoa 

num desequilíbrio constante, porque é esclarecida de tudo e 

uma vez esclarecida de tudo, fica senhora da situação. 

 

E uma vez assim, a vida se torna felicíssima, porque vive 

em paz, vive tranqüilo, vive muito mais do que tinha de viver, 

por estar dominado pelo fluido puro, o Fluido Racional, puro, 

limpo, perfeito, sem defeito; cessa o estado nervoso, vem a 

tranqüilidade e a pessoa vive em paz, calma e feliz, porque é 

ciente de tudo, todos os dias; e por ser ciente de tudo, está a 

par de todas as coisas, por mais insignificantes que sejam. 

 

Agora a vida do elétrico e magnético é uma vida 

perturbada, todos perturbados, todos indecisos, todos 

desconfiados enfim, uma vida de bicho, uma vida intranqüila, 

uma vida de indecisões, uma vida de quem desconhece 

porque está vivendo, por ignorar tudo. 

Depois de todos Imunizados a terra será um paraíso, 

todos se entendendo por estarem sendo orientados por sua 

base de origem somente para o bem e os males 

completamente afastados do elétrico e magnético. 

 

Acaba o medo, enfim, acaba tudo que intranqüiliza a 

pessoa, a pessoa se sente tranqüila, feliz, alegre e contente, 

todos dentro de um paraíso, a Terra será um paraíso. 

 

Todos sabem por que estão vivendo e todos estão sob 

uma orientação só, orientados Racionalmente, porque o ser 

humano é bom, por descender de uma base pura. 

Mas por estarem sendo orientados por uma base, a que o 

ser humano não pertence e que não podia orientar o ser 

humano, é que o ser humano tinha que viver assim mesmo, às 

tontas, viver às tontas, indeciso, desconfiado, maldoso, tinha 

que viver igual ao irracional, por estar dominado por esta base 

elétrica e magnética, que é do irracional. 
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E assim, Racionalmente vivendo, tudo é completamente 

diferente, completamente diferente por ser uma orientação só, 

a orientação Racional. 

O que vem para um, vem para todos, a orientação de um 

é a mesma de todos então se tornam todos por um e um por 

todos, por ser tudo Racional, por pertencerem a esta base, por 

isso são animais Racionais, são descendentes desta coisa pura, 

que no elétrico e magnético desconheciam a origem e a base 

dos animais Racionais. 

 

Viviam aí encantados, igualmente aos irracionais, por 

estarem sob o domínio desta base do irracional elétrico e 

magnético, a base de que viviam aí neste encanto, à procura 

do princípio desta base e à procura do fim. Nunca 

encontraram devido estarem vivendo sob a influência de uma 

base a que não pertenciam. 

 

Os animais Racionais vivem neste encanto à procura do 

princípio de toda esta formação e nunca encontraram, à 

procura do fim e nunca encontraram, igual aos irracionais,  

que não sabem por que aí vivem, não sabem porque são 

assim, desconhecem a sua origem e a sua formação. 

 

E assim é o ser humano, vivendo deste jeito, 

horrivelmente, procurando tudo saber e o principal sempre na 

mesma e o principal sempre por saber, que é de onde vieram, 

como vieram, para onde vão e como vão. Hoje, tão 

naturalmente chegando este esclarecimento ao conhecimento 

de todos, para desencantar todos desta base do elétrico e 

magnético. Desencantar todos, mostrar e dar a conhecer a 

verdadeira base de origem de ser ou de serem animais 

Racionais. 

Agora vêem e sabem por que nunca puderam descobrir a 

origem e o princípio de serem assim como são, de estarem 

assim como estão encantados iguais aos irracionais e agora 
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desencantados por conhecerem a sua verdadeira base de 

origem de Racionais puros, limpos e perfeitos. 

 

E assim todos Racionalmente brilhando para o resto da 

vida, desta vida que todos conservavam num sentimento 

muito grande de querer viver sempre e não poder e ser vítima 

das conseqüências do desequilíbrio, da deformação. 
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ABSOLVIÇÃO DA MORTE 

 

 

 
O livro da absolvição da condenação ao extermínio. Não 

irão mais ao extermínio. No livro ―UNIVERSO EM 

DESENCANTO‖ está todo o traslado da absolvição desta 

condenação ao extermínio. 

 

O mundo é um conjunto fluídico elétrico e magnético. 

Por ser o mundo um conjunto fluídico elétrico e magnético, é 

que tudo que existe no mundo é de origem fluídica elétrica e 

magnética, Portanto, a força mais poderosa deste conjunto 

fluídico elétrico e magnético está nos fluidos, é a força mais 

poderosa de geração, formação e criação. 

 

Então, no fluido está tudo, do fluido depende a formação 

de todos os seres, todos os seres são de formação fluídica 

elétrica e magnética e por tudo ser de origem fluídica é que 

são assim instáveis como aí estão; geram, nascem, crescem, 

reflorescem e desaparecem, porque o fluido passa, o fluido é 

passageiro, o fluido é o tudo que constitui a geração, 

formação e criação. Por tudo ser de origem fluídica é que cada 

ser tem o seu fluido. 

 

Cada ser é constituído por um fluido, nessa natureza 

variante e deformada como é existe uma infinidade de fluidos, 

todos diferentes uns dos outros e por existir esta infinidade de 

fluidos diferentes uns dos outros, é que todos são diferentes 

uns dos outros e que tudo é diferente um do outro, porque 

tudo é de origem fluídica. No fluido está tudo, no fluido está a 

formação deste tudo aparente e assim sendo, cada qual, cada 

um tem o seu fluido, que deu a sua formação, que gerou os 

micróbios para a formação do seu corpo. 
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Cada ser tem o seu fluido então a Imunização apanha 

este fluido e leva para a PLANÍCIE RACIONAL, o lugar de 

origem e daí a pessoa não mais nascendo aí, porque o que 

fazia a pessoa nascer já não está mais aí dentro do calor, 

dentro dessa deformação. E assim não há efeito sem causa; a 

causa do micróbio é o fluido, a causa do corpo é o micróbio. 

 

Não havendo o fluido não há micróbios, não havendo 

micróbios não há seres, não havendo calor não há fluido, não 

havendo Sol não há calor. Se não houvessem as virtudes dos 

corpos anteriores a estes que foram perdendo e se reunindo, 

daí formando esse foco de luz, também não existiria o Sol. Se 

não fossem os habitantes que saíram da parte Racional, para 

entrar no pedaço da Planície que não estava pronta para entrar 

em progresso, também não existiria esta deformação. 

Está aí como é feita a redenção, a salvação da pessoa 

está aí como todos regressarão ao seu lugar de origem, porque 

são de origem Racional. Tinha que chegar o dia de 

conhecerem a sua origem e o porquê de se tornarem animais 

Racionais, fora do seu lugar de origem da PLANÍCIE 

RACIONAL, lá em cima onde estão os demais com o seu 

progresso de pureza. Por meio da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL é apanhado este fluido que deu a formação do 

seu ser e levado para o lugar de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Assim virá a transformação dessa deformação, pelo 

progresso da transformação dessa deformação para o estado 

natural, que é de Racionais puros, limpos e perfeitos. E daí 

estando todos no seu lugar verdadeiro de Racionais, puros, 

limpos e perfeitos, de animais Racionais, por estarem 

deformados, voltando ao lugar de origem de Racionais puros, 

limpos e perfeitos. Portanto, não percam mais tempo, tratem 

de ler para conhecerem a sua origem, a sua formação, como 

foi formado, de onde veio, para onde vai e assim 

sucessivamente. 
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O fluido é tudo, tudo de bom e tudo de ruim, tem o 

fluido mau e tem o fluido bom; o fluido mau é porque está 

deformado, mas uma vez, indo para a PLANÍCIE 

RACIONAL se torna bom, porque o mau é só aqui na 

matéria. E só aqui na matéria está deformado em fogo; ficou 

mau; mas na matéria só se fala em fluido bom, mas nenhum 

dos fluidos é bom porque a matéria é ruim então todo o fluido 

é mau por estar deformado. 

 

Mas, uma vez, saindo daqui de dentro do fogo, volta ao 

seu estado natural porque esfria, perde a parte deformada e 

volta ao natural de puro, limpo e perfeito na PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Aqui na matéria se fala em bom e se fala em mau, mas 

tudo é mau por ser deformado, por ser de origem do mal, por 

ser de origem da matéria e na matéria não existe nada de bom 

existe aparentemente, o bom aparente, mas aparências não são 

verdades, se fossem bons não estariam aí na matéria, matéria 

não pode ser boa, basta ser matéria, para ser ruim então onde 

é que está o bom na matéria? Em lugar nenhum. 

 

Onde é que está o bem na matéria? Em lugar nenhum. 

No entanto, o fluido está deformado como mal, nesta 

deformação material. Uma vez saindo daqui desta parte do 

encanto, o mal se retira e o fluido torna a ficar puro, porque 

esfria, sai daqui de dentro do fogo, deste conjunto elétrico e 

magnético, voltando ao seu lugar de origem; é um corpo que 

tem vida, mas uma vida diferente porque é uma vida pura, lá 

no meio dos puros, do seu lugar de origem de Racionais, 

puros, limpos e perfeitos. 

Portanto, a vida é fluídica, o fluido elétrico e magnético 

é o causador desta vida, o causador destes seres e o causador 

de tudo que existe no mundo. Está aí, um pedacinho da 

formação dos seres para melhor ilustração do que é o fluido; o 

fluido provém do calor, o calor provém do Sol; e o Sol 
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provém das virtudes dos corpos anteriores a estes, que foram 

se perdendo e se reunindo, daí veio a origem do foco de luz. 

Então está aí, de onde vieram, como vieram, para onde 

vão, como vão, o princípio deste encanto e o fim do mesmo, o 

fim do encanto. Por ser tudo de origem fluídica é que tudo e 

todos são diferentes, uma coisa da outra. O fluido é um 

vivente reprodutor de vidas diferentes, porque não há igual 

nos seres da matéria; assim como o ser humano é um aparelho 

de reprodução de filhos irmãos, o fluido também é um 

aparelho de reprodução, mas sempre do mesmo ser, reproduz 

sempre o mesmo ser e não vários seres. 

Cada ser tem o seu fluido e assim, o fluido é um corpo 

de um vivente de vida eterna, diferente do corpo material, 

como existem os habitantes aí do espaço, que são corpos 

fluídicos elétricos e magnéticos diferentes completamente de 

matéria fluídica elétrica e magnética. Portanto, o fluido desse 

corpo enquanto permanecer aí deformado nesse conjunto 

fluídico elétrico e magnético, o ser que corresponde a ele, 

sempre será o mesmo aí a nascer e para que não nasça mais aí, 

é preciso que a pessoa conheça o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, para se imunizar. 

A Imunização apanha esse fluido esse corpo que está aí 

deformado e leva para o lugar de origem, uma vez que esse 

corpo está em fogo nesse conjunto elétrico e magnético, 

saindo daí para fora esfria e volta ao natural. 

Então, vai continuar a vida lá junto dos demais da 

PLANÍCIE RACIONAL, com o seu progresso de pureza e 

com o tempo vindo a extinção deste corpo em matéria fluídica 

elétrica e magnética, vindo a extinção do que fazia a pessoa 

nascer aqui e não estar mais aqui. A pessoa não nascerá mais 

aqui e assim está aí, o fim do mundo, como vai ser e tem que 

ser o fim deste encanto pavoroso; está aí, o fim e está aí, o 

princípio de onde vieram, como vieram, para onde vão e 

como vão. 
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Não há fluido fêmea e nem macho, o fluido é um ser sem 

sexo; agora, na formação da bicharada do encanto é que há 

esta deformação dos dois seres, dos dois sexos, fêmea e 

macho. Chegou ao mundo o conhecimento mais importante  

de todos os tempos para o término desta sebaria, deste 

inferno, deste rincão de sofrimentos que parecia não ter mais 

fim, todos sofrendo sem conhecer o princípio e o fim de toda 

esta vida amargurada, insaciável. 
 

É o mundo sem satisfações, cheio de preocupações sem 

limite, sem fim, vivendo como todos já vivem, num hospício 

que ninguém se compreende, que ninguém se entende, mas 

que na mesma hora está se entendendo e daqui a mais um 

pouco desentendidos; todos presos aqui na matéria, 

prisioneiros dessa vida do mal, sem conhecer o princípio e 

muito menos o fim deste tudo aparente. 
 

Então, muitos cansados de sofrer e muitas vezes 

desanimados dizem: eu queria dormir e não acordar mais, não 

há quem agüente viver em um mundo deste, com a 

permanência do sofrimento e muito desanimados, pedem até a 

morte. 

Outros dizendo: ―Tomara que chegue o meu dia, pois eu 

já estou cansado de viver esta vida, todo o dia a mesma coisa, 

todo o dia a mesma coisa, sempre novidades insatisfatórias 

pela frente; tomara que chegue o meu dia, se há de ser 

amanhã, que seja hoje, porque sei que tem que chegar esse 

dia, se há de ser amanhã que seja hoje. Assim muitos 

desanimados e bem desanimados de tanto sofrer e de tanto 

penar, decepcionados com as ilusões, riem muitas vezes para 

não chorar; as preocupações são tantas que o vivente quer 

dormir e não pode, o relógio não para de trabalhar.‖ 

 

Hoje, chegando às mãos de todos a descoberta mais 

importante que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, trazendo o 

conhecimento de tudo e de todos para o regresso de todos ao 



165 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO –2º O 

 

 

seu lugar de origem, porque, do jeito que a vida vai indo, 

aonde iam acabar deste jeito, com a multiplicação do 

sofrimento, aonde iam acabar? Ia acabar vindo a extinção 

desta geração pelo progresso da degeneração e indo assim, 

para uma outra deformação muito pior do que essa, que seria 

a de quadrúpedes. 

Assim, hoje a IMUNIZAÇÃO RACIONAL está nas 

mãos de todos para embargar a extinção desta deformação 

para outra muito pior. Jubilados com um conhecimento, 

abrilhantados com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, todos 

estão alegres e satisfeitos, pois, por pouco está o término da 

condenação de todos, o término da condenação ao extermínio, 

não serão mais condenados, porque está aí o conhecimento de 

absolvição dos martírios, dos padecimentos, das agonias, do 

sofrimento e da morte. 

 

Está em vossas mãos a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a 

absolvição desta condenação, condenados a sofrer e 

condenados ao extermínio. Até que enfim chegou o que 

muitos não esperavam; vão ficar surpreendidos com a 

absolvição do extermínio. Tratem imediatamente de se 

imunizar para serem absolvidos desse castigo, procurado por 

vontade própria e milenar, procurado pelo livre arbítrio que 

até hoje impera entre todos. 

 

Todos estão felicíssimos, muito felizes, por terem o 

translado em mãos da sua absolvição, que é a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Muita alegria no mundo inteiro, muitos festejos, 

pois não é para menos, ao conhecerem esta grande realidade 

de onde vieram, como vieram, porque vieram, para onde vão, 

porque vão, a absolvição da condenação ao extermínio, não 

serão mais exterminados por estar aí o regresso ao lugar de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

O fluido que deu o ser de animais Racionais, unindo-os 

pela IMUNIZAÇÃO RACIONAL e indo para o seu lugar de 
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origem, que é a PLANÍCIE RACIONAL, acabando aqui com 

o encanto dos animais Racionais. Eram condenados a sofrer e 

ao extermínio, pois não sabiam o porquê desta condenação, 

hoje sabem, conhecem e vêem o porquê de tudo isto, porque 

não há efeito sem causa. 

 

Se assim estavam feitos nestas condições, é porque 

existia a causa e agora, são conhecedores da causa e do efeito. 

O livro da absolvição do sofrimento e do extermínio, o livro 

―Universo em Desencanto‖ o livro que contém todo o 

histórico da geração, criação e formação deste rincão de 

amarguras, o encanto enigmático e misterioso, onde todos 

conservam os mistérios e os enigmas. A procura de que? Do 

nada, sem saberem nada de certo, sem saberem nada de si, 

considerando este encanto um enigma e se considerando uns 

enigmáticos e hoje, a solução, as soluções de todos esses 

enigmas, deste presépio embusteiro, deste embuste de 

remediar até não poder mais, deste embuste de aventuras, 

deste embuste de sonhos, sonhando de olhos abertos; outros 

pensando que a vida era essa mesma e na mesma hora se 

contradizendo por não suportar o sofrimento. 
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O DEVER DE FAZER PROPAGANDA 

DESTE CONHECIMENTO 

 

 
O vivente que vive a favor de sua natureza, vai sempre 

para a frente, se favorece em tudo, tudo lhe corre a favor na 

vida. Deve pôr em prática a IMUNIZAÇÃO RACIONAL que 

é a principal coisa da natureza do vivente e é o ponto de 

salvação de todos. Portanto, o vivente sabendo dessas coisas 

todas e muitas coisas mais que a seguir vem, não deve perder 

tempo para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer 

sempre, galgar todos os pontos desejados, não se 

compreendendo pois, que deixe todos os ensinamentos que 

aqui são dados, para continuar com os males que sempre os 

afligiram. 

 

Todos que souberem, todos que lerem, todos que 

escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhecem 

de bem para si e para o próximo, para todos os que conhecem 

e para os que desconhecem. Sim, pois todos procuram o bem 

de si mesmos mas não sabem como encontrá-lo; todos os que 

não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem, para 

o bem do seu próximo estarão em falta grave, diminuindo o 

seu prestígio, perdendo o mérito, para alcançarem e serem 

contemplados com tudo que necessitam, que imploram e 

desejam. 

 

É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do 

que conhece para salvar-se e salvar o próximo. O mérito do 

próprio vivente aumenta e tudo lhe cresce, tudo lhe reluz de 

bom e de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, 

comprometeria, mas a propaganda é só de bem e só pode 

elevar o vivente cada vez mais. É conversando, amavelmente, 

que o vivente se entende. Por isso, é dever de todos, mui 
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delicadamente, fazer a difusão desta obra em benefício 

próprio e de todos os viventes desse mundo. 

 

O vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem 

o caminho para o seu bem. E para isso, devem ler, lerem para 

guardarem para si e para esclarecerem aos demais, tudo de 

bem que agora é chegado, pela obra UNIVERSO EM 

DESENCANTO. Tratem de semear o bem para colherem um 

bem muito maior ainda. Tratem de fazer a propaganda do bem 

para o próximo, que só benefícios terão. Quanto mais não 

seja, ao fazerem uma visita, depois de conversarem as 

frivolidades costumeiras, que benefício nenhum trazem 

entrem com este assunto, conhecimento da salvação eterna, da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para o bem de todos e de si 

mesmos. 

Expliquem as verdades que aqui estão expostas, com a 

máxima delicadeza, conversando com calma para atrair a 

atenção e compreensão do próximo. 

 

O bem não é uma coisa para pôr-se em discussão e sim, 

uma forma de orientação que todos devem conhecer, porque 

todos o procuram no mundo. O vivente que se esforçar pela 

divulgação desta obra, chegará a um ponto jamais esperadp, 

que nunca sonhou em virtude da sua obediência e 

persistência. 

Essa é uma propaganda de engrandecimento para todos. 

É a forma mais certa do vivente conhecer o seu verdadeiro 

natural. Não é religião, não é seita nem doutrina; por isso, não 

ataca, não ofende nem humilha. É um conhecimento do 

verdadeiro natural de todos e que não conheciam. Não 

interpretem como religião, pois muitas vezes, pela inocência, 

começam a dizer asneiras, quando se negam a deixar a sua 

religião para seguir outra. É preciso fazer ver ao próximo que 

isto não é religião, é um conhecimento independente de 

qualquer doutrina ou seita. 
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Não é espiritismo e sim um conhecimento que interessa 

a todos. Então, pergunta o vivente: ―E quem dá este 

conhecimento?‖ E EU respondo: é o RACIONAL 

SUPERIOR ! E o vivente insiste: ―Quem é esse RACIONAL 

SUPERIOR?‖ EU esclareço: O RACIONAL SUPERIOR é 

de um mundo Superior ao vosso! Não é espírito. É um vivente 

como os daí da terra. Diferente apenas porque não é terreno! 

 

Espíritos são viventes que habitam o vácuo entre a terra 

e o Sol e que nunca saíram disso, sempre em expiações e 

experiências. O RACIONAL SUPERIOR é de um mundo 

muito Superior ao vosso e comunica-se com os habitantes da 

terra, por serem estes feitos da mesma natureza e terem a 

faculdade de uma comunicação natural. 

 

O espírito comunica-se com os habitantes do mundo por 

meio de irradiações e os habitantes do MUNDO RACIONAL 

fazem suas comunicações através da Imunização. A irradiação 

é aí desse mundo elétrico e magnético e a Imunização é da 

PLANÍCIE RACIONAL, que fica muito acima do Sol, com 

seus habitantes e progresso muito diferentes do vosso. 

 

A Imunização é feita quando o vivente fica coberto pelas 

linhas gerais da natureza, transmitindo como um porta-voz e 

saindo tudo a contento, como um rádio que se vê e só 

transmite de um lugar que não enxergam. 
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BANDEIRA RACIONAL 

 

 

 

O Fluido Racional é o iluminador de toda a humanidade. 

É o que vai passar a iluminar todos, é a luz verdadeira de 

todos. 

 

Irá iluminar de uma tal maneira que a pessoa estará 

ligada pelo fluido que está dentro do seu ―eu‖, à PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Por meio desta ligação, a pessoa aí de baixo, vê toda a 

PLANÍCIE RACIONAL aqui em cima. No elétrico e 

magnético, por estarem ligados ao fluido elétrico e magnético, 

as vezes, fecham os olhos e vêem longe qualquer lugar que já 

estiveram, por estarem ligados ao elétrico e ao magnético. 

 

Com a ligação do verdadeiro fluido natural, que é muito 

melhor ainda então, há facilidade, mas para isso, é preciso que 

estejam imunizados. 

 

Então, sim, por meio do fluido, vê toda a PLANÍCIE 

RACIONAL e os seus habitantes, mas para isso, é preciso que 

o Fluido Racional esteja dentro do ―eu‖ da pessoa, para ficar 

ligado à PLANÍCIE RACIONAL e uma vez ligada, daqui de 

baixo se vê toda a Planície. Vê todos os habitantes e se 

comunica com eles, vê o progresso como é, por estar ligada 

pelo Fluido Racional à PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Por assim ser, o Fluido Racional é o que vai iluminar 

todos. Todos serão iluminados por sua base de origem, 
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cessando então, todos os males da vida e todos os males do 

corpo, por não estarem sendo iluminados pelo fluido elétrico e 

magnético. Por estarem sendo iluminados pela verdadeira luz 

de sua origem, a luz verdadeira dos animais Racionais, o 

Fluido Racional. 

E uma vez iluminados pelo Fluido Racional esta luz faz 

com que todos enxerguem tudo aqui em cima; enxergam o 

RACIONAL SUPERIOR enxergam os habitantes, porque 

estãp ligados a Planície, por meio do Fluido Racional; assim 

como vocês ligados ao elétrico e magnético, vêm o Sol, a Lua, 

as estrelas e tudo enfim. Como vocês vêm tudo deste bosque, 

por estarem ligados ao elétrico e magnético, vão ficar 

iluminados pelo Fluido Racional. 
 

Uma vez iluminados por esta luz enxergam tudo aqui em 

cima, vêm tudo aqui em cima da Planície e por estarem 

ligados a planície entram em contato com os eternos da 

PLANÍCIE RACIONAL. Por estarem ligados aos eternos da 

PLANÍCIE RACIONAL e mais ligados à eternidade; são 

iluminados pela Luz Racional, pelo Fluido Racional porque 

são animais Racionais e a luz verdadeira do animal Racional é 

a Luz Racional e não o elétrico e magnético. 

 

O elétrico e magnético é a luz dos animais irracionais e a 

Luz Racional, é a luz da origem dos racionais. Vão ficar todos 

iluminados pela sua luz verdadeira, a Luz Racional, por serem 

de origem Racional e por isso, são animais Racionais. 
 

Todos iluminados por sua luz verdadeira, por estarem 

ligados a sua base de origem por meio do Fluido Racional, 

que entra no ―eu‖ da pessoa fazendo a ligação à sua base de 

origem, ficando iluminados pela Luz Racional e, daí da Terra, 

enxergando a PLANÍCIE RACIONAL com os seus 

habitantes. Mas, para alcançar isto, é preciso ler todos os dias, 

basta conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, como 

estão conhecendo agora, pelo fluido de sua base e sua origem. 



172 
 

CULTURA RACIONAL – 2º O 

 

 

Então, está descoberto o mundo dos animais Racionais, 

que é cá em cima e o mundo dos animais irracionais, que é o 

elétrico e magnético. A terra pertence aos animais irracionais, 

pertence ao mundo aí em baixo, nesse buraco; é por isso que 

os animais Racionais faziam uma grande diferença dos 

animais irracionais, porque os animais Racionais são do 

mundo de cima e os irracionais, do mundo de baixo, aí da 

Terra. 

Então, a luz de um é uma e a luz de outro é outra. Por 

este mundo de baixo não pertencer aos animais Racionais é 

que os animais Racionais nunca estão satisfeitos, nunca 

tiveram satisfação com esta vida sem garantias e, por não 

pertencerem a este mundo, não podiam, de forma alguma, 

viver nessa indecisão, sempre em experiências 

experimentando tudo para não morrer e as experiências 

sempre falhando e a vida se acabando. Por não serem daí, é 

que sempre reinou a insatisfação em todos, por muito bem  

que estejam nunca estão satisfeitos, por não pertencerem a 

esse mundo, por não serem desse mundo e por isso, sempre 

insatisfeitos. O mundo do animal Racional é a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Então está descoberto o mundo dos animais Racionais, a 

PLANÍCIE RACIONAL, e o mundo dos animais irracionais. 

O Fluido Racional, do animal Racional, é um, portanto, o 

Fluido Racional; e o fluido do animal irracional é outro, o 

fluido eletrico e magnético. 

 

E assim, até que enfim chegaram ao seu lugar, até que 

enfim estão conhecendo o seu verdadeiro lugar, está o 

verdadeiro conhecimento natural de todos. 

 

Então, aonde está o governo dos animais Racionais? Na 

PLANÍCIE RACIONAL; serão governados por sua base de 

origem, receberão todas as boas orientações para o equilíbrio 

da vida; conferências, por estarem em contacto dia e noite 
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com os elementos da PLANÍCIE RACIONAL; todos 

integrados à eternidade, por viverem em permanente contato 

com os eternos da PLANÍCIE RACIONAL. 

Por estarem todos iluminados pela Luz Racional, todos 

irão sempre de bem para melhor, por irem vivendo 

Racionalmente. 

Irracionalmente, iam de pior para pior, iam se 

multiplicando os males; Racionalmente tudo se multiplica de 

bem para melhor. Estão todos iluminados pela sua base 

verdadeira, pela sua verdadeira luz, a Luz Racional, a luz que 

nunca viram a não ser agora, a luz que todos imploravam mas 

não sabiam. 

A luz que todos procuravam, não sabendo aonde 

encontrá-la, hoje, tão naturalmente, tão simplesmente, tão 

humildemente, chega ao conhecimento de todos, para todos, a 

verdadeira Luz Racional com toda esta simplicidade e com 

toda esta humildade. 

Muitos então, dizendo: ―Está é a luz verdadeira da 

Divina Graça que há muito no mundo procuravam, mas não 

sabiam aonde encontrá-la‖. E hoje, chega ao conhecimento de 

todos, tão humildemente e tão simplesmente. A verdade das 

verdades, é simples e humilde; a mentira é do opulento, do 

vaidoso, do orgulhoso, do prosa, a mentira só contém falsos 

valores e os falsos valores são imperfeitos, cheios de defeitos 

e por isso, moribundos, que não sabem o que dizem; é o 

negativo com o falso positivo. 

O elétrico e magnético, pseudos dos pseudos, o elétrico e 

magnético, os falsos valores; já são matéria, um tudo 

aparente, um tudo que surgiu do nada e acaba em nada. 

Portanto, falsos valores, porque aparências não são verdades. 

Está aí a bandeira Racional, a bandeira da paz universal, 

a bandeira branca da fraternidade, da união de todos para o 
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bem comum Racional; então está aí a bandeira da paz, a 

bandeira Racional, a bandeira da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, a bandeira branca da paz do mundo, porque, 

Racionalmente falando, é um por todos e todos por um. Por 

todos serem racionais, a Luz Racional abrange o mundo 

inteiro, sobre todos, tudo se modificando de bem para melhor. 

Está aí, a bandeira da paz, a bandeira branca, a bandeira 

Racional, a bandeira universal, a bandeira Racional; a 

bandeira é uma só, a bandeira branca, a bandeira Racional, da 

paz universal. A alegria e a fraternidade verdadeira, porque 

todos são de uma origem só e por todos serem de uma origem 

só, a bandeira do Universo tem que ser uma só, a bandeira 

branca, a bandeira Racional. 

Agora, como estão vivendo sob o domínio da base do 

elétrico e magnético, sob o domínio do irracional, cada qual 

tem sua tribo e sua nação, cada nação com sua bandeira em 

cores diferentes umas das outras. 

 

Então, as divergências, as guerras, as confusões de nação 

contra nação, de tribo contra tribo, vivendo igualmente ao 

irracional, por estarem sob a influência do elétrico e 

magnético, por desconhecerem a sua verdadeira origem. 

Mas agora, descoberta a sua origem verdadeira, a sua 

verdadeira base de origem, todos mudando naturalmente e 

entrando firmes equilibrados, acabando com todos esses 

inconscientes, por não saberem porque viviam. E hoje, 

sabendo porque estavam assim, porque eram assim, porque 

assim ficaram, vendo que desse jeito, não podiam continuar, 

sem sossego. Sem saber onde iam parar, como uma nau sem 

rumo, todos procuravam o rumo, sem encontrar, todos 

perdidos diziam: ―Salve-se quem puder!‖ Mas, para que se 

aproveite alguma coisa está aí, o verdadeiro rumo, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o verdadeiro rumo, a origem de 

todos descoberta, a base de todos, descoberto o mundo de 

todos, animais Racionais oriundos da PLANÍCIE 
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RACIONAL, animais Racionais, porque são da PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Aí está o rumo a tomar, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

para que tudo dê certo e sempre certo na vida de todos. Todos 

serão iluminados pela Luz Racional, e depois de imunizados 

vão sentir o corpo leve, como coisa que estivessem voando. 

 

O que faz o corpo pesar muito é a carga elétrica e 

magnética, a carga magnética e elétrica faz o corpo pesado. 

Quando essas duas forças se desligarem do corpo e o Fluido 

Racional penetrar dentro do ―eu‖ da pessoa, a pessoa se 

sentirá leve, às vezes tão leve que parece uma pena, porque 

tirou a carga pesada do corpo. Tem pessoas que vão se sentir 

tão leves que vão dizer que estão no ar, vejam o quanto é 

monstruoso o elétrico e magnético, que são os causadores dos 

males do corpo e dos males da vida, o elétrico e o magnético. 

Esta carga saindo do corpo entra o fluido puro racional no 

corpo, o fluido puro, limpo e perfeito que afasta todos os 

males, todas as impurezas; o corpo fica livre de todo esse 

peso; tem pessoas que vão dizer que estão voando, o corpo 

está tão leve por estar sob as influências da base lá de cima, a 

base Racional e então torna-se tudo mais leve e tudo mais 

puro então estão aí os momentos de todos chorarem de 

alegria, chorarem de emoção e de satisfação. 
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OS MESTRES 

 

 

 

Os falsos mestres não saberão como se expressar, diante 

da derrota e do fracasso do elétrico e magnético. 

 

Estes falsos mestres, que ainda usavam o elétrico e 

magnético, ficarão sem saber se expressar, diante da revelação 

do mundo e sua criação, diante da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

Os falsos mestres, apoiados no elétrico e magnético, 

tendo esta base como uma das mais puras e hoje, vendo e 

sabendo, que foram traídos por suposições e por imaginações, 

imaginando que o ser real estivesse no monstro, que é o 

elétrico e magnético. 

 

Esses falsos mestres vivem de coisas imaginárias, sem 

conhecerem o certo, implorando a base dos irracionais, que é 

o elétrico e magnético, como coisa que soubessem o que 

estavam fazendo. Hoje, sabendo e vendo que o fluido elétrico 

e magnético é a base dos irracionais e não dos animais 

Racionais, caindo por terra, toda esta filosofia extravagante, 

de quem não sabe o que faz, se apoiando numa base, a qual 

não é a sua, a qual não pertencem. 

 

Hoje, vêem quanto tempo perdido, quanto imploraram 

em vão, implorando a quem? Ao monstro, que é o elétrico e 

magnético, causador das ruínas de todos! 

 

Que decepção tudo isto! A vontade de acertar, na ânsia 

de acertar, mas, por nada conhecerem, nunca puderam acertar 
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e sim, sempre desacertaram, implorando a uma base a que não 

pertencem a uma base que é contra o seu ser de animal 

Racional, a base do elétrico e magnético. 

 

Estavam todos contra si mesmos, implorando a uma 

força para se destruir, a do elétrico e magnético, julgando e 

pensando estarem certos, por ficarem fanatizados por 

filosofias de quem não sabe o que faz, implorando a base, do 

mundo dos animais irracionais. O que é que o irracional podia 

fazer para o animal Racional? Somente o mal e por isso, todos 

sofrendo, desiludidos destas filosofias feitas por quem está 

caducando. 

Daí então, dava-se o seguinte: cansavam de implorar o 

bem e o mal sempre se multiplicando. Como quem diz: 

ninguém está escutando, ninguém está ouvindo, ninguém está 

atendendo. 

O sofrimento de todos se multiplicava, cada vez mais, 

por estarem implorando, pedindo misericórdia ao mundo dos 

irracionais, à base dos irracionais, o elétrico e magnético. 

 

Então, o que é que se dava? Os mestres, com o tempo, se 

desiludiam de verem o fracasso, a contradição, de implorarem 

o bem e o mal sempre em multiplicação, vindo a descrença, a 

confusão, o desânimo, por não encontrarem o apoio 

verdadeiro nestas filosofias caducas do elétrico e magnético. 

Implorando a base dos monstros, que é o elétrico e magnético, 

só podiam aumentar e multiplicar as monstruosidades entre 

todos. Hoje, sabem e conhecem os dois mundos, a base do 

irracional, o mundo do irracional, o elétrico e magnético que é 

a base dos animais. 

 

Quanto tempo imploraram em vão, dentro do elétrico e 

magnético, implorando a base do irracional, nada 

conseguindo, a não ser somente cada vez mais o mal, porque 

o elétrico e magnético só faz mal e, por isso, todos sofrem. 
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Hoje, os mestres do elétrico e magnético estão 

decepcionados com a descrição deste conjunto elétrico e 

magnético e toda a sua revelação, porque tudo assim é e 

porque todos são assim. 

Reconhecem que estavam caducando, ludibriados por 

filosofias caducas, que se baseavam no elétrico e magnético, 

neste destruidor, como se fosse encontrar nele um demolidor 

de angústia; pelo contrário, aumentando as angústias de todos. 

 

Hoje estão vendo que passaram por um sonho de olhos 

abertos, perdendo tempo com nada de bom, porque nada de 

bom existe no elétrico e magnético. 

 

Trata-se dos mestres das trevas, o elétrico e magnético 

que sempre conservou todos em trevas. 

 

Quem vai implorar às trevas, continua em trevas e cada 

vez mais em trevas; é o que vinha se dando há muito com o 

sofrimento e a destruição de tudo, tudo se destruindo, porque, 

o mal por si mesmo se destrói. Por tudo ser do elétrico e 

magnético esta base destruidora, é que tudo destruía, 

multiplicando sempre a destruição. 

 

Hoje, os mestres do elétrico e magnético vêm que 

aparências não são verdades, como quem diz: ―Quem se fia 

em filosofia, fica na dúvida, não sabe se está certo ou está 

errado e acaba errado, porque filosofia, o nome já está 

dizendo, que ninguém pode se fiar. É uma experiência para 

ver se dá certo ou não.‖ 

Assim, os mestres do elétrico e magnético têm hoje em 

mãos, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o certo dos certos. Está 

aí a razão da modificação, sempre de bem para melhor, por 

tudo brilhar Racionalmente e não irracionalmente, com o 

fluido elétrico e magnético. Com o fluido elétrico e 

magnético, sempre tudo de mal, tudo em multiplicação do 
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mal, multiplicando sempre. Racionalmente, já é muito 

diferente, a multiplicação sempre do bem, multiplicação do 

equilíbrio, de tudo de bom, por ser a orientação Racional, 

caminhando então, para puros, limpos e perfeitos, 

naturalmente, por ser a influência toda Racional. 

Por meio do Fluido Racional desaparecem os gênios, os 

males, as doenças enfim, tudo de ruim, porque está Imunizado 

pelo fluido bom, pelo fluido puro. O fluido puro não deixa as 

impurezas do elétrico e magnético se aproximarem do 

aparelho. 

Imunizar Racionalmente, tudo é; e irracionalmente, que 

é o fluido elétrico e magnético, nada é. 

Com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, tudo de bom; com 

o encanto elétrico e magnético, tudo de mal. 

Há muito que todos procuram o bem, mas não poderiam 

encontrar no elétrico e magnético, de maneira alguma; o bem 

aparente, sim, hoje, parece que está bem, amanhã está mal. 

Agora encontraram o bem verdadeiro dos verdadeiros, o 

Fluido Racional, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Está aí, o 

bem que todos ambicionavam, mas não sabiam aonde estava e 

agora, jaz no mundo para todos. 

Não é dizer que a pessoa vá ficar pura, porque na  

matéria não há puros, mas sim, o equilíbrio verdadeiro, o 

equilíbrio certo. 

No elétrico e magnético não há equilíbrio, o elétrico e 

magnético desregula todos, por isso, a matéria é desregulada, 

tudo que é do elétrico e magnético é desregulado, no elétrico e 

magnético nunca houve equilíbrio. Por isso, hoje pensam de 

um jeito, amanhã, já pensam de outro, amanhã já pensam de 

outra forma, com tempo, de outra, vão mudando sempre de 

pensar, vão mudando sempre de gostos e de tudo enfim, não 

há equilíbrio no elétrico e magnético. 
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Hoje, Racionalmente, todos começam a entender a si 

mesmos encontrando a si mesmos, por encontrarem a verdade 

das verdades. 

Quem encontra a verdade das verdades encontra-se a si 

mesmo encontra o que não esperava. Então tudo dá certo na 

vida de todos, acertam tudo, por estarem certos, dominados 

pelo certo, pela base verdadeira de sua origem, a base 

Racional, a PLANÍCIE RACIONAL. 

Pelo elétrico e magnético, recebiam o domínio do mal e 

sempre de mal a pior no mundo; da base Racional da origem 

do ser humano, tudo sempre de bom multiplicando-se cada 

vez mais. 

Com o tempo, todos mais juntos da sua base de origem 

Racional, unidos aos puros da PLANÍCIE RACIONAL, por 

meio do fluido que entra no ―eu‖ da pessoa, para fazer a 

ligação do ―eu‖ da pessoa com os puros da PLANÍCIE 

RACIONAL, tendo o entendimento da pessoa com os puros 

da PLANÍCIE RACIONAL, por estar o Fluido Racional 

dentro do ―eu‖ da pessoa, fazendo a ligação do Fluido 

Racional, que está dentro da pessoa, com o RACIONAL 

SUPERIOR, com a base de origem. E daí, recebendo todas as 

orientações precisas para o verdadeiro equilíbrio de todos, 

fazendo conferências, porque, o Fluido Racional está dentro 

do ―eu‖ da pessoa e faz a ligação com a base de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL, se entendendo com os puros, se 

entendendo com o RACIONAL SUPERIOR, porque está 

ligada pelo Fluido Racional, que está dentro do ―eu‖ da 

pessoa. 

A pessoa recebe todos os esclarecimentos precisos para 

normalização de tudo, para o equilíbrio Racional, para a boa 

marcha da vida, tudo dando certo, acertando em tudo, por 

estar sob o domínio Racional, com o Fluido Racional dentro 

do seu ―eu‖, para se guiar enquanto aí viver, para guiar todos 

enquanto todos aí viverem. 
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Assim, todos se entendem com a sua base de origem, 

porque se vocês existem, se o ser humano existe, é porque 

existe a sua origem e a origem é a PLANÍCIE RACIONAL. 

Todos, Universalmente, se entendendo com a sua base 

de origem Racional, porque o fluido de sua origem está dentro 

do seu ―eu‖. 

Vão mudando, naturalmente, sem sentirem, por ser o 

Fluido Racional, da origem dos animais Racionais. 

Tudo é feito muito naturalmente, sem sentirem, o 

progresso se torna um progresso Racional, todos 

Racionalmente se entendendo, todos Racionalmente pensando 

e todos Racionalmente vivendo. A vida se tornará a maravilha 

das maravilhas e todos terão muitíssimo prazer de viver, por 

irem todos, de bem para melhor; cessa o sofrimento, porque 

estão desligados do elétrico e magnético. 

O elétrico e magnético é o causador de todas as ruínas do 

mundo, o elétrico e magnético é evolução e o progresso do 

mal, por isso, é magnetismo e o mal por si mesmo se destrói 

magneticamente. 

Como poderiam encontrar o bem? Nunca! Todos, cada 

vez mais desentendidos, mais descompreendidos enfim, num 

desequilíbrio total de loucuras varridas e a pessoa vivia 

porque tinha que viver, mas não que tivesse prazer em viver. 

Quem está exposto a tudo quanto é sofrimento, não pode ter 

prazer de viver, quem está exposto a ser surpreendido por este 

ou aquele padecimento, por essa ou aquela enfermidade, não 

pode ter prazer de viver. 

No mal, ninguém tem garantias, no mal, é como 
costumam dizer: salve-se quem puder. 

A vida do elétrico e magnético, as influências do elétrico 

e magnético, vejam que grande modificação vão fazer agora, 
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naturalmente, da desgraça para a divina graça, para a divina 

graça Racional. 

 

O encantado é um perdido, que vive neste mundo sem 

saber por que, nem muito menos para quê, vivendo por ver os 

outros viverem, falando porque aprendeu a falar, teve quem o 

ensinasse, senão, não saberia falar. 

Fala que nem papagaio, sem coisa alguma de sua origem 

saber, sem coisa alguma saber, porque, quem vive a sofrer, 

mantém o sofrimento e fala que nem papagaio. 

 

Mantém o sofrimento, por nada saber de seu Ser, da sua 

origem, da origem desta vida, da origem deste mundo. Fala a 

esmo que nem papagaio, julgando que sabe muito e o 

sofrimento provando que não sabe nada, se soubesse, não 

sofria, se soubesse, não haveria sofrimento no mundo. 

 

Por pensarem que sabem e viverem iludidos enganando  

a si mesmos, é que estão fingindo que sabem e o sofrimento 

provando que ninguém sabe nada. Sabe o que? Sofrer! Ser 

vítima do sofrimento, sem poder se livrar dele, por nada  

saber, se soubesse não sofria, se soubesse não vivia 

agonizando, como vêm todos no mundo vivendo de 

aparências, iludindo-se e iludindo os demais. 

 

O sofrimento permanece devido ao elétrico e magnético, 

causador de todas as ruínas. 

Magnetismo puro, — magnético — magnetismo, todos 

magnetizados e magnetizando uns aos outros e magnetizados 

pelas ilusões, pelas aparências, pelas fantasias e sofrendo as 

conseqüências desta falsa sabedoria, convencidos e nada 

sabem. Quando se desiludem, dizem: ―O mundo é de 

sofrimento e nada mais, mas vamos vivendo assim, isto tudo 

há de ter um fim.‖ Chegou, agora, o fim do elétrico e 

magnético, todos conhecedores da sua base de origem de 
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Racionais, procurando, imediatamente, conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para adquirir o Fluido 

Racional, o fluido de sua origem; para banir o sofrimento do 

elétrico e magnético de uma vez para sempre e ficarem sob o 

domínio da sua base de origem e não desta base a que não 

pertenciam, a do elétrico e magnético. Pertencem, sim, à base 

Racional, por isso, são animais Racionais, de origem Racional 

está aí, a origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

Uma vez o Fluido Racional entrando no ―eu‖ da pessoa, 

do aparelho, botando o elétrico e magnético para fora, que não 

pertence a esta natureza, começam as coisas a se modificar na 

vida da pessoa. Assim, vai se modificando de bem para 

melhor e recebendo as orientações pelo fluido, que está dentro 

do ―eu‖ da pessoa e vai se ligar a base de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Recebe todas as orientações para tudo de bom, de certo, 

de bem, de felicidade, de paz, de alegria, de harmonia, 

começando a viver como nunca viveu; está aí esta grande 

descoberta da origem do ser humano, dos animais Racionais e 

da origem dos animais irracionais. 

 

Agora, cada qual no seu setor, cada qual dentro da sua 

base de origem, o que pertence ao elétrico e magnético, dentro 

da sua base e o que pertence à base Racional dentro da sua 

base. 
 

Mas, para conseguir o fluido de sua origem, é preciso ler 

todos os dias, para conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Está aí o equilíbrio de todos no mundo, o 

equilíbrio do mundo, todos de parabéns, por se comunicarem 

com a sua base de origem, que era completamente 

desconhecida por todos. 

 

Sabiam que eram animais Racionais, mas não sabiam de 

onde eram, sentiam que pertenciam a alguma coisa pura, mas 
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não sabiam aonde estava esta coisa pura, aonde existia esta 

coisa pura. 

―Pertencemos a alguma coisa pura, mas ignoramos‖ e 

assim, sempre ignoraram. 

Hoje, descoberta esta coisa pura, que é de Racionais 

puros, limpos e perfeitos, a PLANÍCIE RACIONAL, a base 

de todos os seres humanos, aparelhos elétricos e magnéticos, 

mas, de origem Racional e não de origem elétrica e 

magnética. 

Quanta alegria no mundo inteiro, quantos festejos no 

mundo inteiro! E não é para menos, a maior descoberta de 

todos os tempos, o reino glorificador do ser humano, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL e passam a se entender com os 

puros, que estão lá na PLANÍCIE RACIONAL, com o seu 

progresso de pureza, puros, limpos e perfeitos. 

Está aí, o conhecimento verdadeiro do natural de todos e, 

muitos, por não conhecerem o seu verdadeiro natural, 

pensavam que o natural fosse este em que vivem sempre mal 

satisfeitos com este natural que adotaram, sem saber ao certo. 

Estão todos mal satisfeitos por sofrerem muito e não 

terem garantias e o ridículo da morte, sendo ridicularizados 

desta forma que ninguém se conforma. 

Hoje, conhecem que o verdadeiro natural não é este, 

conhecem que, tudo isto partiu de uma deformação e por 

serem deformados, são causa de serem assim. 

Ninguém vivia satisfeito com esse natural, muitos 

tinham até tristeza e desgosto de assim serem, de viverem no 

mundo de lama, de sofrimento e imperfeição só. 

Muitos lamentavam e tinham desgosto de ser assim, de 

serem feitos do nada, deste nada e tornarem-se em um tudo 
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aparente e deste tudo aparente, tornaram a voltar ao nada. 

Muitos tinham desgosto de serem assim e viverem por terem 

que viver com esta vida aparente e dizendo: ―Nós estamos 

aqui enganando a nós mesmos com esta vida de mentiras e 

por ser mentira, daqui a pouco ela se acaba‖. 

―Então, somos traidores de nós mesmos estamos traindo 

a nós mesmos estamos enganando a nós mesmos‖. 

 

Então, o que adianta esta luta toda? Para nada! Uma luta 

de mentiras e por tudo ser mentira, é que tudo se acaba. 

 

Muitos, pensando assim, ficavam a dizer: ―A realidade é 

esta. Por que eu vou me incomodar, me amofinar, me acabar, 

por aquilo que não é meu? Eu, aqui, não tenho nada estou 

aqui com esta vida aparente, aparentando que tenho vida e por 

ser a vida, aparência, daqui a pouco, acabou a vida, perdi meu 

tempo de lutar tanto, sem proveito algum.‖ 

 

―Não adianta ambições, vaidades, maldades, não 

adianta! Aqui, devemos ser bons para todos, tratar todos 

carinhosamente, melhor do que merecem, porque já somos 

uns infelicitados pela natureza. Infelicitados, porque nem 

direito de viver ninguém tem, a vida não tem garantias, somos 

um tudo aparente, aparentamos o que não somos, 

aparentando, assim, hipocritamente, passamos, por natureza, a 

sermos hipócritas.‖ 

―Viver assim, falsamente, sendo falso para mim mesmo, 
o que me adianta viver deste jeito enganando a mim mesmo‖? 

 

Muitos, pensando assim, ficam revoltados de serem 

assim, ainda mais dizendo: ―Torna-se muito esquisito nós 

vivermos aqui, sem sabermos quem nos fez assim deste jeito, 

horrivelmente. Isto é muito esquisito, talvez a pessoa que nos 

fez assim, ficou tão envergonhada de nos fazer assim, que não 

quis aparecer, para nos dar uma satisfação desta formação.‖ 
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―Estamos aqui, sem garantias, iludidos com as coisas, 

com os pertences da vida, iludidos conosco mesmo, por não 

pensarmos na realidade da vida, porque se pensarmos 

realmente o que a vida é, temos que desprezá-la, porque tudo 

só tem valor aparente e aparências não são verdades.‖ 

 

Ninguém gosta de ser traído, mas, na mesma hora se trai, 

sendo um traidor de si mesmo, ninguém gosta de ser 

enganado, nem iludido, mas, na mesma hora a pessoa engana 

e ilude a si mesmo, por estar desconhecida do seu ser, iludida 

com a vida e seus pertences, falando em bem, procurando o 

bem e iludida assim desta maneira. 

 

Esquecem que tudo é ilusão esquecendo que a própria 

vida não é boa, se a vida fosse boa ela não se acabava. 

 

Começando pela própria vida, que não é boa e todos os 

seus pertences; não existe nada bom, nem a vida, tudo é 

aparência só. 

 

A pessoa trai a si mesma, iludida com as aparências. 

Portanto, nesta vida, onde não existe nada bom, tudo se 

destrói, tudo se acaba, por não ser bom, por ser ruim é que se 

destrói, tudo se acaba. 

 

Agora, a pessoa, que vive como bicho, é que se ilude 

com as coisas, fica iludida com os pertences da vida. Então, 

começa a dizer: ―Isto é bom, isto não presta, isto é ruim. isto 

já foi bom‖. 

 

Pessoas que vivem como bichos enganando a si mesmas 

se enganam com as coisas. 

 

Assim, ninguém é de ninguém e por isso, tudo se acaba, 

fica a pessoa procurando o bem, procurando o bom no mal e 

nunca o encontrando. 
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Essas pessoas, que vivem iguais a um bicho, é que não 

se conhecem, têm pavor da morte, têm medo de morrer que se 

pelam, por viverem inconscientemente, deste jeito, sem 

saberem por que estão vivendo. 

 

Têm pavor e horror da morte, porque não sabem por que 

estão vivendo. 

É apegada a tudo, a tudo sem valor, é ambiciosa 

gananciosa, presunçosa, orgulhosa vaidosa, invejosa enfim, 

uma infinidade de defeitos, tudo por quê? Por desconhecer o 

seu verdadeiro ser, por desconhecer porque assim é, o porquê 

da sua existência e da existência de tudo; não conhece e pensa 

que a vida é esta mesma. 

Vive como um animal, com a lei do bruto, com a lei do 

mais forte, o forte engole o mais fraco, com a lei do bruto, 

com a lei do bicho, com a lei do irracional, porque o bicho é 

que é assim, o mais forte domina o mais fraco; a lei do bicho, 

devido estarem dominados pelo elétrico e magnético. 

 

Sendo iguais a bichos e para que se conheçam e se 

reconheçam está aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, pois não 

adianta viverem inconscientemente. Por viverem 

inconscientemente é que o sofrimento é o maior brilhante do 

mundo, todos sofrem, grandes e pequenos, por viverem 

inconscientemente. Pois se ninguém aqui é dono de nada, não 

é dono nem da sua própria vida, para que se aborrecer por 

aquilo que não é seu? Para que brigar por aquilo que não é 

seu? Para que se matar por aquilo que não é seu? 

 

Somente um inconsciente, um bicho que não tem 

recursos para se conhecer e se reconhecer, pois se a pessoa 

aqui, nesta terra, nada tem, tudo é aparência só, se nada tem 

aqui nesta terra está perdendo tempo em brigar por este nada 

está perdendo tempo em se amofinar em se incomodar em se 

enfurecer por este nada, que não é seu. 
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Vai ficar assim, deste jeito, por aquilo que não é seu, 

aparentemente é, mas verdadeiramente não. 

 

Aparências não são verdades. É a pessoa uma traidora de 

si mesma enganando a si mesma. Todos vivem assim desta 

maneira por não saberem e conhecerem porque estavam 

vivendo e por isso, tendo a vida como se fosse esta mesmo. 

 

As contradições contradizem que a vida não é esta, 

mesma vivendo sob o domínio do elétrico e magnético, sob a 

base a que não pertence. 

 

Tinha que ser assim mesmo, iguais a bichos; o bicho é 

que briga por tudo, se aborrece por tudo, discute por tudo, 

rosna um com o outro, quer dizer estão discutindo, vivendo 

iguais a bichos, por não saberem por que viviam, 

horrivelmente, deste jeito. 

 

Já com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, chegará o 

equilíbrio de todos, o conhecimento de assim serem; 

Racionalmente caminham todos para o bem verdadeiro, 

cessando esse estado de coisas, por ser o equilíbrio todo 

Racional. 

 

Tratem de se Imunizar para não viverem agonizando 

nesta vida de agoniados, com esta vida de bichos. 

 

Mas os imunizados têm que andar em contacto com a 

Emissora Racional; uma hipótese: e assim, chegam ao 

equilíbrio de todos estando aí o equilíbrio de todos e 

receberão tudo o que é preciso e necessário para o equilíbrio, 

a boa marcha desta vida, que está no fim deste encanto 

pavoroso, pavoroso por viverem ou por virem vivendo há 

muito tempo como animais Racionais, sem nada conhecerem 

da origem desse ser, da origem do seu ser e dos seres que 

compõem o mundo. 
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Fazem mistério de tudo, conservando os mistérios, 

vivendo igual a um bicho, por não saberem solucionar os 

mistérios, os enigmas e aí, sabendo de tudo, tudo claro, tudo 

em caminho de chegarem aos seus lugares verdadeiros, de 

animais Racionais, para Racionais puros, limpos e perfeitos à 

sua base de origem. Pela deformação, surgiu este tudo 

aparente enigmático, misterioso em que ainda vivem sem 

saberem por que viviam assim, sem saberem por que eram 

assim, sem saberem de onde tudo isso se originou, de onde 

tudo isso surgiu. 

Vivem, ainda, às fracas experiências, sempre em 

experiências, para acertarem ou não; embora acertem tudo 

fica sempre na mesma, porque, basta ser deformado, para tudo 

ficar sempre na mesma e ir de pior para pior. 

 

Porque a deformação é um mal e o que vai mal, vai se 

destruindo, porque o mal por si mesmo se destrói, dentro da 

deformação é o tal certo aparente, hoje mesmo se destrói, hoje 

está certo, amanhã não, hoje é verdade, amanhã já não é 

verdade. 

E assim é tudo, na ciência, em tudo, hoje está bem, 

amanhã já não está, está novo está servindo, amanhã está 

velho, já não serve mais; sempre renovando, tudo de pior para 

pior, sempre com essa instabilidade, hoje está certo, amanhã 

já não está, hoje certo de um jeito, amanhã já é outro, sempre 

por encontrarem o certo. 

Dentro da deformação nunca poderiam encontrar o certo, 

o certo aparente, hoje parece que é certo, amanhã já não é, 

assim, nunca concluindo o verdadeiro saber, por não estar o 

verdadeiro saber aí no encanto, por não estar o verdadeiro 

saber aí, nessa deformação. 

Nesta deformação não existe nada de verdade, 

principiando pela própria vida, que não é verdadeira, se fosse 

verdadeira, ninguém a perdia; por não ser verdadeira é que se 
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acaba e assim é tudo, aparências não são verdades, a verdade 

do encanto é aparência só eis as razões das modificações de 

tudo, tudo se modificando. Costumam dizer: ―Estamos 

progredindo; por desconhecerem o encanto e o verdadeiro 

ser‖. Porque se conhecessem no encanto o verdadeiro ser, 

diriam e veriam logo, que o mal por si mesmo se destrói então 

diriam: ―Nós estamos nos destruindo com esse progresso de 

destruição e por isso, tudo cada vez pior, as melhoras só ficam 

nos planos, as melhoras só ficam nas esperanças e sempre 

tudo de mal a pior, devido ao progresso da degeneração, tudo 

vai degenerando enfraquecendo, minguando.‖ Eis aí a 

multiplicação do sofrimento, do progresso de destruição dos 

próprios seres. 

O que degenera progredindo, se multiplica de pior para 

pior, até vir a extinção, acabar em nada, se enfraquecendo, 

diminuindo, pelo progresso da degeneração, até desaparecer. 

 

Está aí o bonito progresso do encanto, está aí o bonito 

progresso da degeneração, até desaparecer; está aí o bonito 

progresso do encanto; está aí o bonito progresso da 

deformação, a destruição dos próprios seres, por 

desconhecerem porque são assim, desconhecidos do seu ser, 

sem saberem por que são assim. Os desconhecidos do seu ser, 

sem saberem por que são assim. Portanto, não podiam ter 

certeza do que vinham fazendo, tudo inconscientemente, 

progresso de inconscientes. 

 

Vendo sempre os fracassos, por não estar na matéria, no 

mal, o ponto positivo, por não estar no mal, o bem. Julgam e 

pensam que no mal está o bem, devido à inconsciência. 

São inconscientes por desconhecerem a verdadeira 

origem, por desconhecerem de onde vieram, porque vieram, 

porque são assim, para onde vão e como vão, por estarem 

desconhecidos do verdadeiro natural, que é de Racionais 

puros e limpos e por isso em progresso de inconscientes. 
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Por serem aparelhos elétricos e magnéticos formados 

assim, depois de Imunizados, recebem todas as transmissões 

necessárias, todas as orientações da base Racional, como 

quem diz: ―Lá é que está a emissora e o ser humano, o 

aparelho.‖ Então, aí, vindo todas as orientações precisas de 

tudo, para o bom andamento e o fim do mundo, naturalmente, 

sem abalo de espécie alguma, porque o que é natural, não 

abala ninguém, o que é natural a pessoa não sente, por ser 

natural, ninguém sente por ser natural. 

 

Está aí o fim do mundo, o fim de todos, tão 

naturalmente, por saberem de onde vieram, para onde vão, 

como vão, o que é, o que são e todos os esclarecimentos 

precisos para o equilíbrio da bicharada, para o equilíbrio dos 

inconscientes, para o equilíbrio dos encantados, que viviam aí 

nesse encanto, nesse mundo, sem darem solução, sem 

saberem por que viviam aí sem saberem porque eram assim, 

sem saberem porque todos assim são, ignorando tudo, fazendo 

mistério de tudo, por ignorar o seu ser. 

 

Portanto, seus inconscientes, tratem de conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para não nascerem mais neste 

encanto pavoroso, para não nascerem mais dentro do fogo, se 

cozinhando, se derretendo, sofrendo. 

Pela inconsciência que têm, sofrem e dizem que sabem, 
por serem inconscientes. 

Inconsciente não sabe o que diz, sofrendo e dizendo que 

sabe e o sofrimento provando que nada sabem, se soubessem, 

não sofriam, se soubessem, não morriam, se soubessem, não 

viviam agonizando, como todos no mundo do encanto. 

 

Portanto, hoje, conhecendo, sabendo e vendo o porquê 

disto tudo, dessa inconsciência toda, conhecendo a verdadeira 

origem, que é a de Racionais puros, limpos e perfeitos e 

porque se tornaram animais Racionais. 
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Tratem de ler, para conhecerem o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, para não nascerem outra vez dentro do fogo, o 

mundo é fogo, por ser um conjunto fluídico elétrico e 

magnético, a eletricidade é fogo, o sol é fogo, para não 

nascerem mais dentro dessa fogueira, dentro desse inferno, 

que é o mundo; por muito bem que estejam, nunca estão bem, 

porque tudo é aparência só. 
 

Então o que são? São aparelhos elétricos e magnéticos 

iguais a um aparelho de rádio elétrico e magnético, sendo o 

rádio, aqui desse conjunto elétrico e magnético e o ser 

humano, de origem diferente, por ser de origem Racional. Por 

ser dessa origem, é que são animais Racionais. 

 

Para ter contacto com o seu lugar de origem, basta 

conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para ser 

Imunizado e ter contacto com a sua base de origem, receber as 

transmissões da PLANÍCIE RACIONAL, todas as  

orientações precisas para o bom equilíbrio de todos, para a 

boa marcha de todos, para o sossego de todos, para a paz de 

todos, universalmente, para a boa compreensão entre todos, 

para o bom entendimento entre todos, para extinguir os males 

que existem no corpo, para a felicidade geral. 

Tratem de ler com bastante persistência, não percam 

mais tempo. Por viverem perdendo tempo é que sofrem cada 

vez mais. Embarguem o seu sofrimento com a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL e por isso, não percam mais 

tempo; por serem inconscientes, é que são desequilibrados 

desse jeito e para serem conscientes é preciso que se 

imunizem e para se imunizarem, é preciso conhecerem o que 

é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Assim, salvos todos pelo conhecimento verdadeiro da 

origem de todos e do mundo, pela IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Está aí como podem se entender com os puros, 

ter contacto com os puros da PLANÍCIE RACIONAL, se unir 
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aos puros da PLANÍCIE RACIONAL, o lugar de origem de 

todos. 

Maior felicidade do que esta não pode existir para o ser 

humano, para os encantados está aí o conhecimento 

verdadeiro da formação desse encanto pavoroso, por ser fogo 

elétrico e magnético. 

 

UNIVERSO EM DESENCANTO, o livro da absolvição 

do extermínio! Não serão mais mortais! No livro Universo em 

Desencanto está todo o traslado da absolvição deste 

extermínio. 

Então, calem a boca, seus parasitas! Estão vivendo aí no 

mundo sem saberem como foi feito e sem saberem como 

foram feitos. Quem não sabe nada de si, quem não sabe nada 

do mundo, é melhor calar a boca, por não saber o que está 

dizendo, por não saber o que está falando. Quem não sabe o 

que fala e o que diz, o que deve fazer? Calar a boca. 

Nunca souberam como foi feito este mundo, a origem 

dele e o porquê dele; nunca souberam como foram feitos e 

muito menos de que foram feitos. 

Estão iguais a parasitas, usufruindo o que encontraram, 

destruindo o que encontraram, sem saberem o porquê de todos 

esses feitos, vivendo, iguais a parasitas. A parasita é que só 

tira e não tem nada para dar. Quem não sabe por que está 

vivendo, o porquê deste mundo, o que deve fazer? Calar a 

boca. Mas os medíocres, por não se conhecerem, porque 

surgiram do nada, nada são. Quem nada é, sabe o que diz? 

Parasitas, irreconhecíveis, que não se conhecem e muitos 

menos se reconhecem, porque se se reconhecessem, não 

estariam aqui nesta podridão, que é a matéria, podres em vida 

e por serem podres, se acabam. 

Então, um animal deste, que não sabe por que ele é 

assim, tão infeliz, sabe o que diz? Parasitas, que não sabiam 
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como vieram parar aqui neste mundo, que era uma fonte de 

perdidos, todos perdidos, falando que nem papagaios, sem 

saberem o que dizem, ignorando o porquê de sua existência, 

ignorando o porquê da existência desse mundo, ignorando o 

porquê de todos os feitos, ignorando o porquê dessas sete 

partes, do porquê são assim, ignorando tudo da vida assim ser. 

Então, ignorantes desta ordem, sabem o que dizem? 

Ignorando o porquê destes mistérios aí permanecerem, 

ignorando o porquê desses enigmas, permanecerem enfim, um 

ignorante, que ignora o porquê de seu ser e o porquê de tudo, 

o que deve fazer? Calar a boca, para não falar a toa, procurar 

conhecer primeiro o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, mas 

conhecer com o amadurecimento preciso, para depois ter 

convicção do que diz e não, conhecer superficialmente; quem 

conhece superficialmente não sabe o que diz e quem não 

conhece, muito menos. 

Então, parasitas, procurem conhecer porque são assim, o 

que são, de onde vieram, como vieram, porque vieram e para 

onde vão, — que nunca souberam, — para então depois 

saberem o que dizem. É a mania de todos os parasitas, que 

não conhecem: antecipam sempre as suas opiniões, sem 

saberem o que estão dizendo, porque quem não conhece, não 

sabe o que diz. A mania de todos os parasitas é fingir que 

conhece, pelo convencimento, para depois passarem 

vergonha: ―Ah! Eu não sei o que sou, nem por que sou assim; 

se eu soubesse, assim eu não seria.‖ É a mania de todo 

parasita fingir que sabe e na hora destas perguntas, nada sabe. 

Parasitas, leiam este livro para saberem quem são. Uns 

iludidos! Que a ilusão é tanta, incapaz de definir o seu ―eu‖, 

que fará o que compõe o mundo, sua geração, criação e 

formação. Parasita, vai primeiro conhecer quem és tu, para 

depois então sim, saberes o que dizes. 

 

Conhece quem tu és e as demais coisas? Portanto, 

parasita, não procures caminhos de espinhos, para não te 
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espetares, procura o caminho limpo, não indo pela estrada do 

inconsciente! Está aí a estrada do consciente em mãos, a 

bússola redentora, que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para 

mostrar ao animal Racional o seu lugar de origem, porque 

assim ficaram e a volta ao seu lugar de origem, por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Parasita, trata de conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, a estrada consciente do bem-fazer e não a 

estrada de espinho do inconsciente, que é aquele que não sabe 

o que diz. 

O inconsciente, é aquele que julga que sabe tudo, 

conhece tudo e por isso não admite nada acima de seus 

conhecimentos, pensa que está completo, vaidoso, um parasita 

mesmo, para não dizer um paranóico; um paranóico, quer 

dizer, um candidato ao manicômio e por isso o mundo é um 

hospício em que existem parasitas de todas as espécies, de 

todas as formas, de todos os jeitos, cada qual com versões 

diferentes, de interpretação, por que todos são doentes e todos 

os doentes vivem variando; estão aí as variedades de 

interpretações, cada qual interpretando de forma que lhe 

parece seja melhor. E a forma é uma só: a forma  

RACIONAL. 

Mas o mundo é um hospício e cada maluco com o seu 

estado anormal, de variedades diferentes uns dos outros. A 

forma é uma só, é RACIONAL. 

Mas quem está gira está cego, não enxerga e não entende 

o que é Racional. Por não enxergar e por não entender, faz 

suposições de acordo com o seu estado de desequilíbrio; 

então, grandes variedades de suposições. A forma está aí. 

Qual é a forma? É RACIONAL. 

Assim, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, vai curando 

todos esses doentes e todos entram em forma RACIONAL, 
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porque este é que é o único caminho certo de salvação de 

todos, por todos serem desta origem. 

 

São de origem Racional, que se deformaram em animais 

Racionais e por meio do conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, voltarão ao seu lugar de origem, que é a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Os habitantes do espaço entre o sol e a terra são 

encantados também em categoria superior ao ser humano. 

Sempre conservaram o encanto, os mistérios e os enigmas. 

Nunca deram solução de seu ser, nem solução do mundo, por 

serem encantados também e por isso são materialistas, 

vivendo de coisas enigmáticas, como por exemplo: O que é 

uma prece? 

É um conjunto de palavras reunidas, sentimentais para 

atrair, sugestionar e emocionar, como se nisto estivessem as 

soluções de que todos necessitam. Lançam mão de objetos 

materiais, por serem materialistas também, sendo esses 

objetos, para fazerem a propaganda da existência de 

semelhantes; não são os objetos que vão resolver as 

contendas, os objetivos, os negócios e sim, para fazerem a 

propaganda da existência de semelhantes e para solução dos 

objetivos desejados, lançam mão do fluido, o elétrico e o 

magnético. O magnético para o mal e o elétrico para o bem 

aparente. 

São espíritos materialistas, usando tudo quanto é de 

material, bebidas, tudo enfim, para a solução de seus objetivos 

ou dos objetivos dos fanáticos, que, não tendo mais com quem 

contar, se apegam a isto ou aquilo que encontram como tábua 

de salvação. 

 

Assim esta crendice caduca é muito grande; fizeram 

disto, uma nova seita, uma nova seara, onde os aflitos vão em 

busca de caridade. 
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Mas, querem fazer ciente, que os encantados invisíveis, 

que são os espíritos, são materialistas também como o ser 

humano, na terra. 

Agora perguntais: ―Eles resolvem?‖ 

 

Digo eu, nem tudo, alguma coisa resolvem, por isso, têm 

os seus adeptos, os seus correligionários, os seus fãs e por 

serem encantados estão sob o domínio do elétrico e 

magnético, que não deixa também de ser uma base. 

 

Por isso, com sua prática, é praticado e exercido de 

vários modos e de várias maneiras. 

 

Cada qual exerce como lhe convém; da maneira que 

entende. Então, quem quiser ser desequilibrado deve estar sob 

o domínio do elétrico e magnético. Daí, hajam os crentes, 

cada um a procura de casas boas e todas são iguais, por ser 

tudo espiritismo. Há de tudo! Por que não? Uma infinidade de 

maneiras e modos; assim, por não ser a base verdadeira, é que 

o desequilíbrio é grande. Então, têm os fanáticos, os 

embriagados, os atuados por esses fluidos do elétrico e 

magnético. Tem os que exercem de uma forma mais elevada, 

de camadas de pessoas de bem, tem os que exercem da forma 

e da espécie mais ridícula e outros exercem ainda o abaixo do 

ridículo. 

Os bons exercem na prática do bem e os maus exercem 

na prática do mal, mas o bem é aparente, por ser o mundo de 

aparências e por tudo ser aparência é que tudo se acaba. O 

bem verdadeiro está na IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

O espiritismo é da base do mistério, da base do encanto, 

é da base do elétrico e magnético. Não passa de um cursinho 

primário, muito pequeno, por serem encantados. Por serem 

encantados eis a razão da mistificação exercendo assim a 

mistificação da Verdade, dizendo o que não são, se 
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apresentando com uma infinidade de formas, com versões 

diferentes. 

Eis a razão dos adeptos. Isto tudo em detalhe e minúcias 

vai muito longe, o assunto é muito longo; isto é só para 

mostrar que esses ditos são materialistas. 

Também, se esse tudo resolvesse, como muitos pensam, 
todos estariam muito bem e não mal. 

Estão aí as duas partes conjugadas, do espaço e da terra. 

Agora está aí o caminho certo para todos, que é a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Ninguém vai mais querer 

perder tempo, com essas coisas do elétrico e magnético, com 

coisa dessa base, do irracional, que é uma base que hão 

pertence ao animal Racional. 

Hoje, todos conhecem a sua verdadeira base de origem e 

não vão mais querer ficar por conta de uma base a qual não 

pertencem, o elétrico e magnético. 

Assim, tudo isto foi muito bom enquanto não conheciam 

a IMUNIZAÇÃO RACIONAL; tinham que ficar marcando 

passo, com essas coisas do elétrico e magnético. 

Hoje, todos por cima disto tudo, não querem perder mais 

tempo, porque chega de tempo perdido, todos agora querem o 

Fluido Racional, o fluido da verdadeira base de origem, 

dentro do seu ―eu‖, que é a casa do fluido, para receberem 

todas as orientações precisas da base de origem, para o 

brilhante e bom andamento da vida. 
 

Quem fez o seu corpo? Foi o micróbio! 

Quem fez o micróbio? Foi o fluido! 

Quem fez o fluido? Foi o calor! 
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Quem fez o calor? Foi o Sol! 

Quem fez o Sol? Foram as virtudes perdidas dos corpos 

anteriores a esses, que foram se reunindo e formando uma luz, 

como uma coisa que se transforma em outra e com o tempo 

esquentando. Daí, surgiu o Sol. 

De onde eram esses corpos? Da PLANÍCIE 
RACIONAL! 

Onde está esta Planície? Muito acima do Astral Superior. 

Por que esses seres saíram de lá? Existiu nesta Planície, 

que é muito maior que esse mundo, um pedacinho que não 

estava pronto para entrar em progresso e uns tantos, pelo livre 

arbítrio que tinham e têm até hoje entraram por esta parte e 

começaram a progredir por conta própria. Foram advertidos, 

mas não deram a devida atenção às advertências, porque 

achavam que iam muito bem, pois nunca conheceram o mal. 

Vieram progredindo. Daí esta parte da Planície, por não estar 

pronta para entrar em progresso, começou a se deslocar da 

outra, que está aqui em cima e veio descendo; eles achavam 

que iam muito bem e iam perdendo as virtudes e estas, se 

reunindo formando um foco de luz. 

Com o tempo, veio a extinção desses corpos, por virem 

se degenerando e se deformando cada vez mais. 

Desta Planície, com o calor do foco de luz esquentando, 

começou a sair uma resina. Esta resina, com a quentura, 

começou a empolar, depois torrar, virou cinza e os corpos que 

se extinguiram em cima desta resina, deram origem ao sexo 

feminino e os que se extinguiram em cima da parte da 

Planície, deram origem ao sexo masculino. Está aí, como foi 

feito o homem e a mulher, as fêmeas e os machos. O calor do 

foco de luz, cada vez mais esquentou e esta Planície começou 

a ficar mole, depois gomosa e com o tempo, virou um líquido, 

que deu origem à água. 
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Esta água, penetrando na cinza da resina apodreceu, daí 

vindo a formação dos micróbios de todas as espécies, para a 

formação de todos os seres aí na terra, sendo a terra uma 

bicheira, produzindo bichos de todas as maneiras, de todas as 

categorias, nascendo naquele tempo, toda a bicharada do 

chão. 

Uns tantos que saíram da PLANÍCIE RACIONAL 

entraram para a parte que não estava pronta para entrar em 

progresso; por não estar pronta, começou a deslocar da 

Planície e veio descendo. Nesta descida começou tudo a se 

deformar eles perdendo as virtudes essas se acumulando, com 

o tempo esquentando cada vez mais, até se transformar em 

fogo. Conforme iam progredindo esta Planície ia perdendo as 

virtudes como uma coisa que se transforma em outra. Essas 

virtudes se reunindo, formaram uma infinidade de corpos 

visíveis e invisíveis, que são os Planetas, que por serem 

deformados é que são diferentes uns dos outros e conforme 

vinham progredindo se distanciavam cada vez mais da luz. 

 

Esta luz foi esquentando esta Planície e com o tempo, 

devido ao calor, começou a sair uma resina. Com o tempo 

veio à extinção desses corpos, os que se extinguiram em cima 

da goma, que com o calor começou a ficar mole e depois 

gomosa, gerou o sexo masculino e todos os seres do sexo 

masculino e os que se extinguiram em cima da Planície, gerou 

o sexo feminino e todos os seres do sexo feminino que são de 

origem da resina que empolou com o calor, torrou, virou 

carvão, depois cinza, que deram o nome de terra. A Planície 

foi amolecendo, se derretendo, virou uma goma, desta goma 

um líquido grosso e com o tempo, mais fino, virando água. 

 

Os seres invisíveis se deformaram nas virtudes que a 

Planície ia perdendo, não chegaram a se deformar de todo eis 

a razão de existirem seres visíveis, que são os Planetas e seres 

invisíveis e tudo isto. Conforme iam perdendo as virtudes, as 

virtudes davam a formação de outros seres, como a lua, as 
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estrelas e os demais seres, que depois se deformaram em 

animais Racionais. Passaram estas vinte e uma eternidades, 

todas elas já esclarecidas no livro UNIVERSO EM 

DESENCANTO. Para conhecer tudo isto, leia o livro da 

formação de onde vieram, como vieram, para onde vão e 

como vão, o livro da origem dos seres, sua formação e 

criação, a gêneses verdadeira. 

Agora, todos estão de posse da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, para retornarem, uma vez imunizados, ao seu 

lugar de origem, que é a PLANÍCIE RACIONAL. Foram 

qualificados de animais Racionais, por ser a origem Racional, 

mas até então, desconheciam a origem, sabiam que eram 

animais Racionais, mas não sabiam por quê. Hoje, 

conhecedores da sua base de origem, sabem como retornar ao 

seu lugar verdadeiro, por meio da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

Eram Racionais puros, limpos e perfeitos, na PLANÍCIE 

RACIONAL; devido ao livre arbítrio, se deformaram, viraram 

bichos, daí, classificados de animais Racionais, por ser a 

origem Racional. 

Eram encantados, por não saberem dar solução de seu 

ser, não sabiam por que assim eram, nem muito menos porque 

o mundo assim é. Hoje, desencantados, conhecem todo este 

translado da origem de tudo e de todos, o porquê do mundo 

assim ser, o porquê de tudo assim ser e o porquê de todos 

assim serem. Hoje, desvendados todos os enigmas, todos os 

mistérios, são conhecedores do verdadeiro caminho certo de 

todos, que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Se imunizem para voltarem ao lugar de origem e para 

não nascerem mais neste encanto, perdendo tempo com esta 

vida de sofrimento. 

Então, quem nos fez assim? Foram os próprios que aí 

estão. Quem criou o mundo assim? Foram os próprios que aí 
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estão. Quem é culpado de todo esse sofrimento? São os 

próprios que aí estão. 

Quem é culpado de viverem iludidos, fantasiados, 

sofrendo, vendo a morte a todo o instante, por não ter 

garantias, vivendo desequilibrados, atordoados com a vida? 

São os próprios que aí estão! Causadores de tudo isto, deste 

embusteirismo grosseiro, onde tudo aparentemente vale e 

verdadeiramente nada vale, porque aparências não são 

verdades. Surgiram do nada, formando-se num tudo aparente 

e resumindo-se outra vez em nada. 

Quem são os culpados de tudo isso? São os próprios que 

aí estão; por isso, vive o mundo por conta de seus habitantes, 

sem saberem o que vão fazer para endireitá-lo, nunca 

conseguiram, porque não são daí. Se deste mundo fossem, 

seriam eternos, por daí não serem é que desaparecem sem 

esperar. Quem são os culpados de tudo isso? São todos que aí 

estão. Quem são os culpados dessas decepções, dessas  

ilusões, de todo esse prelúdio ludibriador? São todos que aí 

estão. Portanto, não percam mais tempo, leiam para se 

imunizarem e voltarem ao seu lugar de origem, por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Ninguém se conforma com esse mundo, ninguém se 

conforma com a vida, porque ninguém se conforma com o 

sofrimento, ninguém se conforma com a morte! Quem são os 

culpados? São todos que aí estão. Assim, até que chegou o dia 

de todos saberem de onde vieram, como vieram, porque 

vieram, para onde vão, como vão, por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL também quer dizer: levar 

todos a sua base de origem encaminhar todos para a sua base 

de origem, conduzir todos para a sua base de origem 

esclarecer a todos o que é a sua base de origem, em resumo: 

unir todos a sua base de origem, porque são animais 

Racionais, que pertencem à base Racional; são animais 
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Racionais, por serem de origem Racional. Assim sendo, todos 

conhecendo a sua verdadeira base de origem, que é a 

PLANÍCIE RACIONAL, voltando a ela por intermédio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que conduz o fluido que está 

deformado dentro deste calor, para o lugar de origem que é a 

PLANÍCIE RACIONAL. Daí a pessoa não nasce mais aqui, 

porque o que fazia a pessoa nascer, que é o fluido deformado, 

não está mais dentro deste calor e sim na PLANÍCIE 

RACIONAL, levado pela IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Então, uma vez assim sendo, como de fato é, a pessoa nunca 

mais nascerá aqui nesta terra. São repetições que são 

necessárias para o perfeito entendimento de como é feita a 

verdadeira e positiva salvação. 

Este fluido, que está deformado neste calor, subindo, 

perde a parte deformada, se tornando puro outra vez, por se 

desprender a parte deformada desta vida, indo para o  seu 

lugar de origem e lá vivendo junto dos demais. Como sabem, 

não há efeito sem causa. Se existe este corpo em matéria 

fluídica elétrica e magnética é porque existe a causa, que é o 

fluido, que está dentro desta deformação. Nele estão todas as 

sete partículas reunidas que formam um corpo só, como o 

corpo do ser humano, sete partículas reunidas num corpo só, 

que são as sete partes do porquê assim são denominadas 

também de sete sementes ou sete partículas reunidas. 

O fluido é que deu origem ao micróbio e o micróbio é 

que deu origem ao corpo. O que é fluido? É um vivente com o 

seu corpo, que deu origem a outros seres, com o seu corpo. O 

fluido é invisível porque pertence ao sobrenatural. 
 

A matéria é de origem fluídica e por isso são corpos em 

matéria fluídica elétrica e magnética, por serem de origem do 

fluido. Para se falar em todos os seres que existem no mundo, 

tem-se que falar em fluido, porque quem deu origem a todos 

os seres que existem no mundo, foram os fluidos. O fluido de 

origem Racional que é o fluido aqui deformado no elétrico e 
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magnético, e o fluido elétrico e magnético que deu origem aos 

seres irracionais. Então, existe o fluido elétrico, o fluido 

magnético e o Fluido Racional deformado neste conjunto 

elétrico e magnético esses três fluidos são os fluidos básicos 

da geração, formação e criação dos seres. Os fluidos elétrico e 

magnético são daí de baixo e o Fluido Racional deformado é 

aqui de cima, da PLANÍCIE RACIONAL. 

 
Agora, sendo tudo isto uma deformação Racional, tudo 

de origem Racional e que com essa transformação desta 

deformação, para o estado natural, volta tudo ao seu lugar de 

origem, naturalmente, ao seu lugar verdadeiro, como assim 

tudo se transformou como está, também se transformará para 

o seu estado natural. O Sol irá se enfraquecendo e 

diminuindo, por serem os fluidos Racionais deformados, 

levados para o seu lugar de origem, vai perdendo o seu calor 

naturalmente, por que cada fluido destes tem as suas 

partículas e essas partículas vão saindo, porque acompanham 

os fluidos. O sol vai diminuindo naturalmente e diminuindo 

os outros seres, porque cada fluido deste é um corpo com sete 

partículas e todas essas sete partes vão perdendo uma 

partícula. Assim, vão diminuindo, por irem perdendo as 

partículas e com o tempo, tudo some naturalmente. Por 

exemplo: Vocês são formados pelas sete partes, que quando 

morrem, somem, porque estavam as sete partes num corpo só, 

se transformando em outros seres e acabando em zero em 

nada. 

 
O corpo fluídico é formado por essas sete partículas, de 

origem destas sete partículas; este corpo se retirando, lá vai 

com as sete partículas fluídicas, vai desfalcando todas essas 

sete partes. Então vão diminuindo naturalmente, até que vão 

se transformando. O último corpo fluídico desaparece natural 

mente, porque vai para o seu estado natural, na PLANÍCIE 

RACIONAL, porque tudo isto originou-se de uma 

deformação. 
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É o Sol formado, como sabem, das virtudes deformadas 

que os Racionais vieram perdendo e que com o tempo se 

extinguiram, daí se originando toda essa formação fluídica, 

corpos fluídicos elétricos e magnéticos, que deram origem aos 

corpos em matéria elétrica e magnética e a todos os corpos em 

matéria fluídica elétrica e magnética. No se deformarem de 

todo, para darem origem à formação deste mundo deformado, 

ficaram os fluidos dos corpos, ou esses fluidos ou esses 

corpos fluídicos, que estão dentro deste calor, causador de 

todos os feitos que aí existem e por serem ou por estarem 

deformados é que existe uma infinidade de corpos fluídicos, 

todos diferentes uns dos outros. 

O que fez e o que faz com que os seres humanos sejam 

diferentes uns dos outros é o fluido, porque cada qual tem o 

seu fluido, que deu origem ao seu ser. Por serem todos 

diferentes, por serem deformados, ou por estarem deformados 

é que todos são diferentes uns dos outros, por isso, não há 

ninguém igual, todos são diferentes uns dos outros, porque 

cada um tem o seu fluido, que deu origem ao seu corpo, ao 

seu ser. Por serem deformados, é que não podiam ser iguais; 

por serem deformados é que não são iguais, todos diferentes 

uns dos outros e tudo diferente, uma coisa da outra, os 

animais e os vegetais. 

Por ser matéria já é uma desonra, por nascer do nada e 

acabar em nada, por isso, por ser matéria é uma desonra, por 

ser matéria, um tudo aparente, que surgiu do nada e acaba em 

nada. 

Agora, os materialistas, por não se conhecerem, nem 

reconhecerem o que são, se ridicularizam desta forma 

vergonhosa, dão valor ao que não tem valor, dão valor ao 

nada com se tudo fosse, honram a desonra como se tudo 

fosse; a matéria é uma coisa desonrada por surgir do nada e 

acabar em nada. Quem honra o nada é um desonrado, porque 

o nada não é digno de honras, mas, os materialistas, por não 

terem o verdadeiro alcance do que são e julgando serem o que 
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não são, querem tudo ser esquecendo que é um tudo aparente 

e por ser um tudo aparente, é um ser de mentiras e por ser 

mentira tudo se acaba. 

Valorizam a mentira, como se fosse verdade, como se 

tudo fosse e por isso todos traídos por essas falsas verdades, 

sofrendo as conseqüências, por julgarem e pensarem que o 

nada tudo é em vez de julgarem certa coisa como é, que o 

nada, nada é; e não, julgando o nada, como um tudo 

verdadeiro. É por causa desta grande cegueira, cegos de olhos 

abertos, é por causa destas asneiras todas, que o sofrimento se 

tornou o maior brilhante do mundo, por valorizarem o nada 

como se tudo fosse. O nada, por ser nada está ainda mais 

baixo do que o ridículo! Quem vai dar valor ao ridículo, fica 

ridicularizado, como estão, todos sofrendo, provando que 

nada são e o sofrimento imperando entre todos, por estarem 

abaixo do ridículo. 

Então o que é o materialista? 

É um ser abaixo do ridículo e quem está abaixo do 

ridículo não sabe o que pensa, não sabe o que diz, não sabe o 

que faz, por chegar ao último ponto de degradação de si 

mesmo, pelo ridículo da matéria, pelo ridículo do nada, 

pensando ser o que não é, por não se conhecer, muito menos 

se reconhecer. Mas existem bichos de todas as espécies, tem o 

animal Racional este é bem adiantado, que admite o 

sobrenatural e tem convicção do sobrenatural, prova e 

comprova a existência do outro mundo, que é a PLANÍCIE 

RACIONAL, que deu conseqüência a este mundo aqui de 

baixo. 

O animal Racional tem facilidade de compreender e 

interpretar as coisas, o que está certo e o que está errado. Mas 

agora existe o outro, que é o bicho racional este virou bicho e 

por isso não tem facilidade de interpretação, de 

reconhecimento das coisas, o que está certo e o que está 

errado. 
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Este é o bicho racional, é o materialista que virou bicho  

e por isto, não admite coisa alguma, a não ser a matéria. A 

matéria é o tudo de sua convicção este virou bicho Racional, 

porque pensa como bicho. O bicho é que tem a matéria como 

tudo, por ser bicho. O tudo do bicho é a matéria. 

Então esses assim, são bichos racionais, o bicho só olha 

para baixo, só olha para o chão, a maior preocupação do bicho 

é a matéria; esses assim, não olham para cima e não admitem 

os de cima, não admitem a Consistência Divina, não admitem 

o sobrenatural, não admitem os habitantes do mundo 

invisível, só admitem a matéria, a matéria é que é o seu deus. 

 

Viraram bichos racionais porque têm a matéria acima de 

tudo, consideram a matéria acima de tudo, são os 

materialistas, é o bicho Racional. O deus do bicho Racional é 

a matéria, o deus dos materialistas é a matéria e o Deus dos 

animais Racionais é o de cima, da Consistência Divina, da 

consistência da eternidade, da consistência dos animais 

Racionais; o deus dos materialistas é aí da terra, é a matéria, 

só admitem a matéria acima de tudo e nada mais. 

 

Esta é a convicção do bicho racional, que são os 

materialistas. Por um lado ―eu‖ dou razão de serem assim e 

por outro, já eu não dou razão de serem assim. 

Os motivos de serem assim, materialistas, é devido em 

primeiro lugar, por serem encantados, devido aos mistérios aí 

permanecerem, devido aos enigmas aí permanecerem, não 

tendo a solução verdadeira do porquê são assim, a solução, 

sua criação, formação e geração, vivendo neste mundo sem 

saber porque, nem para que, ignorando tudo, porque nunca 

ninguém deu solução, nunca ninguém mostrou e provou a 

planta do mundo, nunca ninguém veio aqui dar explicação de 

como tudo isto foi feito e de que foi feito, por que foi feito, o 

porquê de todos esses feitos, de onde tudo isto surgiu, de onde 

tudo isto gerou, de onde tudo isto formou, como tudo isto 
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assim foi feito, de onde tudo isto veio, como veio, por que 

veio e assim ficou. Se assim aí estão, nunca souberam das 

bases necessárias para ter uma convicção certa equilibrada, de 

um Ser Supremo a tudo e a todos. 

 

Como nunca encontraram a revelação verdadeira do 

mundo e sua criação, por nunca existir isto no mundo é que se 

tornaram materialistas está aí porque existem os materialistas, 

a razão de ser é esta. 

Agora, como estão aí todas essas soluções, todas essas 

revelações do mundo e sua criação, vão deixar de ser 

materialistas, por estar aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL; vão 

acabar os materialistas, por encontrarem na Imunização, tudo 

que desejavam saber e tudo que ignoravam existir então sim, 

diante das provas não há argumento, diante das provas, não há 

sofismas; só mesmo assim com a verdade das verdades é que 

podiam deixar de ser materialistas, diante desta grande 

revelação da gênese do Universo, da geração, formação e 

criação, de onde vieram, como vieram, por que vieram para 

aqui, para onde vão, como vão e porque vão, para onde? Para 

o lugar de origem. Onde é o lugar de origem? A PLANÍCIE 

RACIONAL e por isso são animais Racionais, por serem de 

origem Racional. 

 

Agora chegou o fim dos materialistas, todos com as 

idéias voltadas para a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, todos 

fazendo questão de se imunizarem o mais depressa possível 

para receberem o Fluido Racional, o fluido da sua base de 

origem dentro do seu ―eu‖, a luz verdadeira universal, o 

Fluido Racional, a luz verdadeira dos animais Racionais. 

Então aí, acaba o materialismo e os materialistas, por 

estar no mundo a verdade das verdades. A verdade que existe 

neste encanto, é uma verdade aparente. Por aparências não 

serem verdades, é que tinham mesmo que existir os 

materialistas, por desconhecerem a verdade das verdades. 
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Hoje, todos conhecem, abandonando a mentira e 

abraçando a verdade das verdades. 

 

Todos no mundo estão universalmente abraçados com a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL; os materialistas não saberão 

como se expressar de gratidão, por conhecerem a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que é o que o mundo neste 

momento estava precisando em que todos estão sob o império 

do fogo. Deste jeito, seria uma destruição total, se não fosse 

aparecer agora a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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O NOSSO MUNDO DE MENTIRAS 

 

 

 

 

 
No elétrico e magnético tudo é mentira e por isso tudo se 

acaba, ao passo que o que é Racional é da base da eternidade. 

 

O que é Racional é verdadeiro, porque é da eternidade e 

o elétrico e magnético é mentira, aparência só, tudo é 

aparência por ser mentira e por ser mentira tudo se acaba. 

 

É só aparência e as pessoas ficam iludidas ou iludidos 

fazendo da mentira a verdade. 

 

Por estarem iludidos com as aparências e por tudo ser 

aparência, ser mentira, é que tudo se acaba; fizeram da 

mentira, verdade, como coisa que mentira fosse verdade. 

 

Vivem com esta vida de mentiras e com todos os 

pertences desta vida, tudo mentira e por isso, tudo se acaba. 

 
Se fosse verdade não se acabariam nunca, seriam 

eternos, por ser mentira é que tudo se acaba. 

 

Fizeram da mentira a verdade, por não conhecer a 

verdadeira verdade que é a Racional e por isso pertencem à 

eternidade; Racional é a mesma coisa que eternidade. 

 

Vivem deste jeito, horrivelmente, pensando que estão 

certos, vivendo na incerteza em tudo, principiando pelo seu 
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próprio ser de desequilibrado. E por serem desequilibrados é 

que se acabam, por ser tudo mentira é que tudo se acaba. 

Então vivem aí todos iludidos, traindo a si mesmos com 

estas falsas verdades e por ser falsa é que tudo se acaba. Por 

não ser verdadeiro é que tudo se acaba; vivem aí todos 

iludidos, iludindo uns aos outros com essas mentiras todas, 

todos iludidos, sonhando que estão certos, sonhando que vão 

certos e vendo o fracasso em tudo. 

Por isso com as desilusões, as incertezas, sem saberem 

por que vivem deste jeito, sem conhecerem porque são assim, 

vivendo essa vida de mentiras, fingem que sabem e o 

sofrimento prova que nada sabem. 

Traídos pela ilusões, com esta vida falsa por ser tudo 

aparência, por ser tudo mentira e com esta vida de traidores, 

são traídos pelas ilusões, são dominados por ela e um iludido 

é um perdido, um inconsciente que não sabe o que diz e muito 

menos o que faz, por viver de ilusões. 

Quem vive de ilusões é porque não sabe porque está 

vivendo e quem não sabe porque vive, não sabe o que diz, não 

sabe o que pensa, não sabe o que fala, é um papagaio, é um 

iludido que vive a vida mas não sabe porque vive. Por isso 

perde a vida, tudo isto aí no elétrico e magnético, tudo  

mentira e por ser mentira, tudo se acaba. 

Então quem vive de mentiras, sabe o que diz? Sabe o  

que faz? Sabe o que fala? Não. Quem vive de mentiras, se 

soubesse por que vive, ficaria quieto para não se ridicularizar 

ainda mais. 

Esta é a vida do elétrico e magnético, do encanto, onde 

tudo é mentira e por isso tudo se acaba. 

Encanto quer dizer mentira, Portanto, procurem saber e 

conhecer aqui no livro ―UNIVERSO EM DESENCANTO‖, o 
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que são e por que são assim, para poderem falar, para 

poderem saber o que dizem. 

 

A verdade está na eternidade está no que é Racional. 

O Fluido Racional, que é Racional e eterno, é 

verdadeiro; e o que é irracional, é mentira. 

 

Tudo se acaba por ser mentira, fizeram da mentira a 

verdade, por não conhecerem a verdade e o resultado é este 

que está aí: todos sofrendo, todos sofrendo por estarem 

vivendo uma vida de mentiras, iludindo a si mesmo e iludindo 

aos demais, iludindo uns aos outros. 

Vive iludido, vivendo de ilusões, dizendo que sabe, 

dizendo que a verdade é esta e, não agüentando com estas 

verdades que é o sofrimento, dizendo: ―As nossas verdades 

são tantas que não agüentamos viver assim.‖ 

 

Todos sofrem por viverem iludidos, Portanto, tudo isto é 

mentira e, por isso, tudo se acaba. Tratem de conhecer a 

verdade que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Onde está a mentira, a vida de mentiras está a traição, a 

inveja, a falsidade, a ambição, o ciúme, a tentação, que por ser 

mentira, tudo mentira, reúne tudo quanto é defeito, tudo 

quanto há de ruim, uma infinidade de defeitos, que são tantos, 

que seria ridículo minuciar. 

 

Por tudo ser mentira é que existem esses defeitos todos 

essas ruindades todas, sempre mentindo por viverem  uma 

vida de mentiras e, por ser mentira, tudo se acaba. 

 

É a mentira com a verdade, que faz diferença muito 

grande do Racional para o irracional. Nem tem comparação a 

mentira, que é do irracional, com a verdade das verdades, que 

é do Racional. 
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Racional quer dizer eternidade, o fluido elétrico e 

magnético é da base da mentira e por ser mentira tudo se 

acaba. A base da mentira é a base aí de baixo, aí do chão, da 

bicharada e a base da verdade é cá de cima, da eternidade, é a 

base Racional. 

É preciso conhecerem o que é Racional e o que é elétrico 

e magnético, para não fazerem confusão da verdade, que é 

Racional, com a mentira, que é do elétrico e magnético. E por 

ser mentira tudo se acaba. Racionalmente tudo é puro, limpo e 

perfeito, sem defeito e o elétrico e magnético é deformado, 

cheio de defeitos. Portanto, vi-vem como bichos, como 

papagaios e não sabiam o que são e muito menos porque são 

assim; o bicho é que não sabe e não conhece porque ele é 

assim. Então, papagaios, bichos do encanto, fechem a tramela, 

quem não sabe o que diz, muito menos o que faz, papagaios 

que se não aprendessem a falar nada sabiam. 

 

Pergunta-se a um papagaio desses o porquê ele aí 

nasceu, para que ele nasceu e o papagaio não sabe o que 

responder; de onde veio e para onde vai; o papagaio não sabe 

responder. 

 

Então papagaios, para quem não sabe o que diz, o 

melhor é ficar quieto para não quebrar o nariz. 

 

Vivem uma vida de mentiras, pensando que sabem o que 

falam, mas falam só mentiras. Se não se conhecem, procurem 

o Livro UNIVERSO EM DESENCANTO para poderem se 

conhecer. 

Quem vive uma vida de mentiras, não sabe o que diz, 

tanto é mentira que tudo se acaba, não há verdade porque tudo 

é encanto, é elétrico e magnético. 

 

Hoje está com vida, amanhã está sem ela, é a verdade 

aparente, hoje é uma coisa, amanhã é outra. 



214 
 

CULTURA RACIONAL – 2º O 

 

 

As ilusões burrificaram os papagaios de uma tal maneira 

que os papagaios se desiludem com o tempo porque não há 

outro remédio, a mentira é passageira e por isso, tudo é 

passageiro. 

Hoje está vivo, amanhã está morto, hoje é tudo, amanhã 

não é nada, hoje é novo, amanhã é velho e assim por tudo ser 

mentira é que tudo se acaba. 

Então quem está com a mentira, quem vive uma vida de 

mentiras deve calar a boca que é melhor, por não saber o que 

diz, não sabe o que está dizendo, não conhece a base da 

eternidade e não conhece o que é Racional. 

Procure conhecer para saber o que quer dizer 

desencanto, verdade Racional. Encanto, mentira irracional, é  

o certo com o deformado. O certo, o Fluido Racional, o 

deformado, o fluido elétrico e magnético, que por ser 

deformado, é mentira e por ser mentira tudo se acaba. 

E por viverem iludidos, por viverem de ilusões, vivem aí 

a procura do certo e do direito, mas nunca encontraram, nem 

poderiam encontrar, pois se tudo é mentira! 

E no fim, os papagaios se tornavam desiludidos de tudo; 

sim por procurarem o certo e não encontrarem, procurar o 

direito e não encontrarem. Por tudo ser mentira e aí se 

desiludirem de tudo e dizendo: ―Vamos esperar, que um dia a 

verdade tem que chegar.‖ E chegou, está aí no livro 

―UNIVERSO EM DESENCANTO‖ a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

Imunizar quer dizer: unir-se aos puros, ter contacto com 

os puros da eternidade, ligados, ligação feita pelo Fluido 

Racional. 

Está aí feita a divisão da mentira das mentiras, o elétrico 

e magnético e da verdade das verdades, a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 
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É o grande histórico do porquê é mentira e o grande 

histórico do porquê é verdade; a mentira é um mal e o mal por 

si mesmo se destrói, o mal por si mesmo se acaba e por isso 

tudo se acaba. 

 

O bem é solido, de bem sempre para melhor e o mal, 

sempre de mal a pior, quem vai certo vai sempre bem e quem 

vai mal vai sempre mal. 

 

A mentira, por ser mentira, não tem força, já é derrotada 

por ser mentira e a verdade esmaga a mentira porque a 

verdade é da consistência da eternidade, da consistência 

Racional. 

 

Por isso a mentira é aí debaixo e a verdade é cá de cima, 

os de cima esmagam os debaixo, a mentira em último lugar, a 

verdade em primeiro lugar; vence a verdade, porque a mentira 

nada é por ser mentira e a verdade tudo é por ser verdade. 

Temos o fluido elétrico e magnético, temos o Fluido 

Racional, que aí está deformado e que deu origem ao nosso 

ser. E temos o fluido da PLANÍCIE RACIONAL que entra 

dentro do nosso ―eu‖, para fazer a ligação com os eternos da 

PLANÍCIE RACIONAL. Estes são os fluidos Básicos, o 

elétrico e magnético, o arquiteto da formação dos seres e o 

nosso que aí está deformado, que deu origem ao nosso ser. 

 

É o fluido puro, limpo e perfeito da PLANÍCIE 

RACIONAL, que entra dentro do nosso ―eu‖, para ligar-nos 

ou para fazer a ligação com os habitantes da PLANÍCIE 

RACIONAL. 

O nosso fluido, que deu origem ao nosso ser que aí está 

deformado, é Racional e é este que a Imunização apanha; 

retira ele da deformação e leva para o seu lugar de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. Daí, a pessoa continua aí vivendo, 
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mas não nasce mais aí, porque o fluido que estava deformado 

aí, é que era o causador da nossa vida. 

 

Enquanto ele permanecesse aí, nós seríamos sempre os 

mesmos aí a nascer. 

A Imunização retira ele aí de dentro do calor e leva para 

o seu lugar de origem que é a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Por isso é que a pessoa não nasce mais aí, agora esses 

são os fluidos básicos da formação. 

 

Mas existem os demais fluidos desta composição 

microbiana: o calor é um fluido, a pessoa sente, mas não vê; o 

frio é um fluido, a pessoa sente, mas não vê; o vento é um 

fluido, a pessoa sente, mas não vê; a eletricidade é um fluido, 

a pessoa sente, mas não vê; o magnético é um fluido, a pessoa 

sente, mas não vê; os odores, os cheiros, os aromas tudo isso 

são fluidos que a pessoa sente, mas não vê. 

 

Os micro-germes que as lentes não alcançam, que as 

lentes não vêem são fluidos. 

 

Uma infinidade de fluidos são os causadores deste tudo 

aparente, uma infinidade de fluidos dentro do calor é que deu 

origem às cores diferentes umas das outras. 

 

Uma infinidade de fluidos diferentes elétrico e 

magnético que deu origem à bicharada, à bicharada de toda a 

espécie, de todo jeito e de todas as formas. O mundo é um 

conjunto fluídico elétrico e magnético que é a causa da 

origem dos seres. 

Os fluidos é que fazem gerar os micróbios, os germes, 

para a formação dos seres em matéria fluídica elétrica e 

magnética, por serem formados por este conjunto elétrico e 

magnético. 
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Portanto, os fluidos é que são os causadores, é que  

deram origem a esta formação deste tudo aparente, por ser 

tudo mentira. E por ser mentira tudo se acaba, por estar tudo 

fora do seu lugar é que é mentira e por ser mentira tudo se 

acaba. 

Por tudo ser aparência só e por ser aparência é mentira e 

por ser mentira tudo se acaba. 

 

Por esta vida não ser a verdadeira e sim uma vida de 

mentiras é que se acaba. 

 

Portanto, tudo que existe no mundo deformado é 

mentira. Então estavam todos aí neste mundo iludidos, a 

procura da verdade, a procura do direito e nunca encontraram 

e nem poderiam encontrar, porque tudo é mentira e por isso 

tudo se acaba. 

Por não conhecer a origem do seu ser e a origem dos 

seres e a origem do mundo é que estavam vivendo aí sem 

saber por que viviam. E quem não sabe o porquê vive, não 

sabe o que diz; quem não sabe o que diz, é porque não se 

conhece e por não se conhecer pensa que está certo. E vendo 

no seu próprio ser de imperfeito, cheio de defeitos, achando 

que esses defeitos todos é que são o certo. 

 

Por não conhecer o certo, vêem em si mesmos os erros, o 

desequilíbrio, as incertezas em si mesmos, as experiências em 

si mesmos. 

 

Vivendo de incertezas, na incerteza de tudo, vivendo de 

experiências e sempre em experiências, a procura do certo e 

julgando que está certo e vendo a contradição em tudo,  

porque o certo não se acaba. Iludidos com este certo aparente 

e por ser mentira, se acaba, vivendo horrivelmente deste jeito, 

caducando, doentes, nervosos, cheios de defeitos, na incerteza 

de tudo, neste desequilíbrio infernal. 
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Sofrendo as conseqüências de tudo e dizendo que está 

certo e vendo o fracasso em tudo, vivendo uma vida sem 

garantia e por viver iludido, dizendo que está certo; um louco 

parece que regula melhor. 

E por isso o mundo é uma casa de loucos, porque todos 

dizem que estão certos e a certeza é tanta que por não estarem 

certos, tudo se acaba. 

O certo das aparências, aparentando o que é e o que não 

é, viviam aí ridicularizados, por viverem esta vida de 

mentiras. 

E por isso, o mundo é uma casa de loucos, porque tudo 

se acabando por ser mentira. 

Que certo é este? O certo dos iludidos, a mentira pura e 

por isso tudo se acaba. 

Mentira pura, uma vergonha, é muito triste viverem 

assim, abaixo do ridículo, abaixo do nada, por tudo ser 

mentira e por isso tudo se acaba. 

Ridicularizados deste jeito e iludidos com estas mentiras 

todas e dizendo que sabem. Sabem o que? Mentir só, tendo-se 

como grandes sábios da mentira e por ser mentira tudo se 

acaba. 

Sábio em que? Falar como um bicho, como um papagaio 

que não sabe o que está falando? 

E assim são vocês, por tudo ser mentira, só vivem 

falando mentiras, vivendo esta vida de mentiras e por ser 

mentira tudo se acaba. 

Então leiam o livro ―UNIVERSO EM DESENCANTO‖ 

para conhecerem a verdade das verdades. 

Quem vive esta vida aí deste mundo, deste encanto, das 

mentiras, vive de mentiras e por viver de mentiras não sabe 



219 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO –2º O 

 

 

por que vive, não sabe o que diz, o que fala, nem o que pensa, 

porque tudo é mentira e por ser mentira tudo se acaba. 

 

Então está aí, EU mostro a verdade das verdades e, o 

porquê da verdade, mostro a mentira das mentiras e o porquê 

da mentira e por ser mentira tudo se acaba. 

 

Isto é um chá para os que estão iludidos que só sabem 

mentir, para tapar a boca de quem não sabe o que diz, para 

provar a esses mentirosos que tudo isto é mentira e por isso 

tudo se acaba. 

Então leiam o livro ―UNIVERSO EM DESENCANTO‖ 

para conhecer a verdade das verdades e a eternidade. 

 

De onde surgiram? Do nada, o nada já é mentira porque 

não vale nada, forma-se deste nada, desta mentira, um tudo 

aparente, um tudo de mentira e torna a voltar ao nada, por 

tudo ser mentira. 

 

Então quem vive de mentira, quem vive uma vida de 

mentira, sabe o que diz? Sabe o que está dizendo? Sabe o que 

pensa? 

Então calem a boca, seus papagaios, vão primeiro se 

conhecer no livro ―UNIVERSO EM DESENCANTO‖, vão 

primeiro se conhecer na IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para 

depois de se conhecerem saberem o que dizem. 

 

Ciência de sofredores, ciência de mentiras e por tudo ser 

mentira é que tudo se acaba. 

 

Encantados quer dizer: moribundos, que vivem aí dentro 

deste mundo sem saberem por que vivem, fazendo mistério de 

tudo por nada saberem, por nada conhecerem, pois surgiram 

do nada e por nada serem é que tudo não é nada, é que tudo 

não vale nada. 
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Valem aparentemente, mas aparências não são verdades 

e por tudo ser mentira é que tudo se acaba. 

 

Então, vão procurar se conhecer primeiro, no livro 

―UNIVERSO EM DESENCANTO‖, para não se 

ridicularizarem mais do que já são ridicularizados. E por isso 

do nada surgiram, sem saber por que e sem saber a origem 

deste nada e o porquê deste nada. Formam-se num tudo 

aparente, originando-se do nada, um tudo sem valor, para 

acabar em nada. E por ser mentira tudo se acaba; Então, por 

não saberem o que são, é que fizeram da mentira a verdade, 

vivendo assim ridicularizados por não conhecerem a verdade 

das verdades. 

 

Então, papagaios, calem a boca que só fala mentira, é 

uma vergonha falar se estão vendo que tudo é mentira e por 

isso, tudo se acaba. 

 

Então calem a boca, seus mentirosos, para não se 

ridicularizarem mais diante da verdade das verdades, pois a 

mentira se acaba por ser mentira e a verdade das verdades é 

eterna. 
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A PORTA DA PLANÍCIE RACIONAL 

 

 

 
O corpo é um aparelho elétrico e magnético, de origem 

Racional e dominado por influências de sua origem, que é o 

Racional. 

 

Não é pelo corpo ser aparelho elétrico e magnético, que 

vai ficar sob o domínio do fluido elétrico e magnético, não 

pode ficar por conta do elétrico e magnético, porque a sua 

origem é Racional. E recebe o domínio de sua origem, por ser 

natural, o domínio de sua origem que é o Fluido Racional e 

com mais facilidade por ser desta origem, do que do elétrico e 

magnético. E por isso foram qualificados de animais 

Racionais. 

 

Por que os qualificaram assim? Porque viram que o ser 

humano pertencia a alguma coisa pura. Esta coisa pura a que 

o ser humano pertence é de Racionais puros, limpos e 

perfeitos da PLANÍCIE RACIONAL então por meio do 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, adquire o 

fluído de sua origem, o Fluido Racional, que vem da 

PLANÍCIE RACIONAL. Então está aí a modificação do bem 

para melhor sempre por todos brilharem Racionalmente e não 

irracionalmente, com o fluido elétrico e magnético. 

 

Com o fluido elétrico e magnético, tudo de mal sempre, 

tudo em multiplicação de mal, multiplicando sempre; e 

Racionalmente, já é muito diferente, multiplicando sempre o 

bem, multiplicação do equilíbrio e de tudo de bom, por a 

orientação ser Racional, caminhando então para puro limpo e 
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perfeito naturalmente, por a influência ser toda Racional. Por 

meio do Fluido Racional, desaparecem os gênios maus, as 

doenças enfim tudo de ruim, porque está imunizado pelo 

fluido bom, pelo fluido puro. E o puro, não deixa as 

impurezas do elétrico e magnético, se aproximar do aparelho. 

 

Então o Imunizado Racionalmente tudo é e 

irracionalmente que é o fluido elétrico e magnético, nada é. 

Com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, tudo de bom, com o 

encanto elétrico e magnético, tudo de mal. Há muito que 

todos procuram o bem, mas como poderiam encontrar no 

elétrico e magnético? De maneira alguma; o bem aparente 

sim, hoje parece que está bem, amanhã está mal. E agora 

encontrando o bem verdadeiro dos verdadeiros, o Fluido 

Racional, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Está aí o bem que todos ambicionavam, mas não sabiam 

onde estava e agora está aí no mundo, para todos; não é dizer 

que a pessoa vai ficar pura, porque na matéria não há puros, 

mas sim o equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio certo, porque no 

elétrico e magnético não há equilíbrio, o elétrico e magnético 

desregula todos e por isso a natureza é desregulada e tudo que 

é do elétrico e magnético é desregulado. 

No elétrico e magnético nunca houve o equilíbrio e por 

isso hoje pensam de um jeito, amanhã já pensam de outro. 

Amanhã já pensam de outra forma, com o tempo de outra e 

assim vão sempre mudando de pensar, vão mudando sempre 

de gostos e de tudo enfim; não há equilíbrio no elétrico e 

magnético. E hoje, Racionalmente estão todos começando a 

se entender a si mesmo e se encontrando a si mesmo, por 

encontrar a verdade das verdades. Então, quem encontra a 

verdade das verdades encontra-se consigo mesmo encontrou o 

que não esperava, então aí tudo dando certo na vida de todos, 

acertando em tudo por estarem certos, dominados pelo certo, 

pela base verdadeira de sua origem, a base Racional, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 
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Pelo elétrico e magnético, recebiam o domínio do mal e 

de mal a pior sempre tudo no mundo e na base Racional da 

origem do ser humano, tudo de bem para melhor, sempre por 

ser Racional. Racional é puro, limpo e perfeito então sempre 

tudo de bem, sempre tudo de bom e se multiplicando cada vez 

mais e com o tempo todos cada vez mais juntos da sua base  

de origem Racional. Unidos aos puros da PLANÍCIE 

RACIONAL, por meio do fluido que entra no ―eu‖ da pessoa 

para fazer a ligação aos puros da PLANÍCIE RACIONAL. 

 
E aí o entendimento da pessoa com os puros da 

PLANÍCIE RACIONAL, por o Fluido Racional estar dentro 

do ―eu‖ da pessoa então faz a ligação do Fluido Racional que 

está dentro da pessoa, com o RACIONAL SUPERIOR, com a 

base de origem; e daí recebendo todas as orientações precisas 

para o verdadeiro equilíbrio de todos, fazendo conferências, 

porque o Fluido Racional está dentro do ―eu‖ da pessoa e faz 

a ligação com a base de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, 

se entende com os puros, se entende com o RACIONAL 

SUPERIOR, porque está ligado pelo Fluido Racional, que 

está dentro da pessoa. 

 
A pessoa recebendo todos os esclarecimentos precisos 

para a normalização de tudo, para o equilíbrio Racional, para 

a boa marcha da vida, tudo dando certo, acertando tudo, por 

estar sob o domínio Racional, com o Fluido Racional dentro 

do seu ―eu‖ para lhe guiar enquanto aí viver. E assim todos se 

entendendo com a sua base de origem, porque se vocês 

existem, se o humano existe é porque existe a sua origem e a 

origem é a PLANÍCIE RACIONAL. E assim todos 

universalmente se entendendo com a sua base de origem 

Racional, por o fluido de sua origem estar dentro do seu ―eu‖ 

então vão mudando naturalmente, sem sentir, por o Fluido 

Racional ser da origem dos animais Racionais. Então, tudo é 

feito naturalmente, sem sentirem, aí o progresso se torna um 

progresso Racional, todos Racionalmente se entendendo, 
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todos Racionalmente pensando e todos Racionalmente 

vivendo e a vida então se tornará a maravilha das maravilhas. 

 

E todos tendo muitíssimo prazer de viver, por irem todos 

de bem para melhor, cessam os sofrimentos porque está 

desligado do elétrico e magnético. O elétrico e magnético, é o 

causador de todas as ruínas do mundo, o elétrico e magnético 

é a evolução e o progresso do mal, por isso é mal e o mal por 

si mesmo se destrói. Magnético, o progresso do mal; e como 

poderia encontrar o bem? Nunca. Todos cada vez mais 

desentendidos, todos cada vez mais descompreendidos enfim, 

um desequilíbrio total de loucos varridos. 

 

A pessoa vivendo porque tinha que viver, mas não que 

tivesse prazer de viver; quem está aí exposto a tudo quanto é 

sofrimento, não pode ter prazer de viver, quem está exposto a 

ser surpreendido por este ou aquele padecimento, por esta ou 

aquela enfermidade, não pode ter prazer de viver, porque no 

mal, ninguém tem garantias, no mal é como costumam dizer: 

―Salve-se quem puder da vida do elétrico e magnético e das 

influências do elétrico e magnético.‖ 

 

Agora vejam a modificação que vão fazer naturalmente, 

da desgraça para a Divina Graça, para a Divina Graça 

Racional, porque um encantado é um perdido, que vive aí 

nesse mundo sem saber por que, nem muito menos para quê, 

vivendo por ver os outros viverem, falando porque aprendeu a 

falar; desde que os ensinassem, se não, não saberiam falar, 

falando que nem papagaio, sem saber coisa alguma de sua 

origem, sem saber do porque vivem aí a sofrer. 

 

Mantendo o sofrimento e falando que nem papagaio, 

mantendo o sofrimento por nada saber do seu ser, de sua 

origem, da origem desta vida, da origem deste mundo, falando 

a esmo que nem papagaio, julgando que sabe muito e o 

sofrimento provando que nada sabe, se soubesse não sofria, se 
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soubesse não haveria sofrimento no mundo; por pensarem que 

sabem e viverem iludidos e julgando a si mesmo, é que estão 

aí fingindo que sabem e o sofrimento provando que ninguém 

sabe nada. 

Sabem o que? Sofrer, ser vítima do sofrimento sem 

poder se livrar dele, por nada saberem. Se soubessem não 

sofriam, se soubessem não viviam agonizando, como vivem 

todos no mundo, vivendo de aparências, se iludindo e  

iludindo os demais e o sofrimento permanente, devido ao 

elétrico e magnético, causador de todas as ruínas. 

 

Magnético, mal puro, magnético, magnetismo, todos 

magnetizados e magnetizando uns aos outros e magnetizados 

pelas ilusões, pelas aparências, pelas fantasias e sofrendo as 

conseqüências desta falsa sabedoria. 

 

Convencidos que sabem, quando se desiludem dizem: 

―O mundo é de sofrimento e nada mais, mas vamos vivendo 

assim isto tudo tem que ter um fim.‖ 

 

E chegou agora o fim do elétrico e magnético. Todos 

conhecedores da sua base de origem de Racionais e 

procurando imediatamente conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, para adquirir o Fluido Racional, o fluido de sua 

origem, para banir o sofrimento do elétrico e magnético de 

uma vez para sempre. 

E todos ficarão sob o domínio da sua base de origem e 

não desta base que não pertenciam, do elétrico e magnético. 

Pertencem sim, a base Racional, por isso são animais 

Racionais, de origem Racional e está aí a origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Uma vez o Fluido Racional entrando dentro do ―eu‖ da 

pessoa, do aparelho, botando o elétrico e magnético para fora, 

que não pertence a esta natureza, começam as coisas a se 
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modificar na vida da pessoa e assim vai se modificando de 

bem para melhor. Acabando todos os sofrimentos do ser 

humano, os tormentos, os queixumes tudo de ruim enfim, por 

estarem subjugados ao fluido elétrico e magnético, sofriam, 

mas não sabiam o porquê sofriam e hoje estão vendo e 

sabendo o porquê sofriam e por que o mundo sempre foi de 

sofrimento, devido ao elétrico e magnético, que nunca deu  

paz a ninguém. 

Com o fluido elétrico e magnético brilha o mal e não o 

bem; o bem aparente, sim; está aí o porquê do sofrimento 

mundo, pois não há este que não sofra, todos sofrem devido 

ao elétrico e magnético. E agora está aí a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, os mistérios todos desvendados, os enigmas 

todos desvendados, os enigmas do elétrico e magnético, os 

mistérios do elétrico e magnético, o encanto do elétrico e 

magnético, todos desvendados, não há mais mistérios, não há 

mais enigmas para ninguém. 

 

A porta da origem de todos está aí aberta à 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a porta da PLANÍCIE 

RACIONAL está aí aberta para todos, a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Esta porta estava fechada pelo elétrico e 

magnético, fechada e dura de abrir, mas até que se abriu, até 

que chegou o dia de abrir está aí, a porta de origem de todos, 

aberta, à PLANÍCIE RACIONAL estavam fechados aqui 

neste buraco pelo fluido elétrico e magnético, agora a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL abriu a porta deste buraco, para 

conhecerem a sua origem, a PLANÍCIE RACIONAL lá em 

cima. 

Agora já olham lá para cima, daqui de dentro deste 

buraco e já sabem dizer: ―Abriu a porta da nossa origem, não 

há mais mistério, sabemos de onde viemos, como viemos, 

para onde vamos e como vamos, que até então, ninguém no 

mundo nunca soube, porque esta porta estava fechada pelo 

fluido elétrico e magnético.‖ Está aí para todos, a maior 
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felicidade do mundo, a maior felicidade de todos, a maior 

riqueza de todos, o maior brilhante de todos. A porta aberta da 

origem de todos, muitos chorarão de alegria e muitos vão  

ficar emocionados, a emoção será muito grande entre todos, 

no conhecerem o que estão conhecendo. 
 

A emoção de todos será muito grande diante desta 

grande descoberta, da maior descoberta do mundo, o delírio, a 

satisfação, a vibração, a alegria Universal, porque há muito 

que todos no mundo agonizam e assim esta aí aberta a porta 

da origem de todos, a porta da PLANÍCIE RACIONAL, a 

porta do bem de todos, a porta da felicidade de todos, a porta 

da salvação de todos. 
 

Então tratem de se Imunizar, para que o fluido de sua 

origem, o Fluido Racional entre dentro do seu ―eu‖ para fazer 

a ligação ao seu lugar de origem, a PLANÍCIE RACIONAL; 

e receber todas as orientações para conversar diretamente, por 

estar ligado, conversar, fazer conferências, receber instruções, 

receber orientações, tudo enfim. 

 

Então não perca mais tempo, para que cesse o  

sofrimento para o seu lado. Não perca mais tempo. Está aí a 

porta aberta pelo RACIONAL SUPERIOR, para que todos os 

animais Racionais voltem ao seu lugar de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

Todos têm que entrar por esta porta que está aberta, aí 

neste encanto, todos têm que entrar por esta porta, queiram ou 

não queiram, porque é a porta de regresso ao lugar de origem 

dos animais Racionais, a origem é Racional e a porta está aí 

aberta para todos chegarem nos lugares de onde saíram na 

PLANÍCIE RACIONAL, de puros, limpos e perfeitos. Chega 

de perder tempo na matéria, chega de perder tempo nesta  

lama podre, chega de perder tempo nesta ilusão, chega de 

perder tempo com esta vida sem proveito, que é ilusão e nada 

mais! 
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Chega de perder tempo com esta vida aparente, perdem- 

na sem querer perder, morre sem querer morrer, chega de 

enganar a si mesmo por um tempo tão insignificante, por uns 

aninhos de vida tão insignificantes, de tanto sofrimento, de 

tanta luta sem recompensa, a recompensa é a morte e tudo fica 

aí para iludir os iludidos e ainda pensam que esta é que é a 

vida. Esta é a vida dos que estão iludidos com a vida, como se 

a vida fosse propriedade de alguém! 

Ninguém tem direito de viver, se tivesse direito de viver, 

não morria, Portanto, a vida não é de propriedade de ninguém, 

a vida é uma vida de mentira, é uma vida falsa, uma vida de 

aparências e por isso morre sem querer morrer, perdem-na 

sem esperar. Portanto, chega de iludir a si mesmo, chega de 

ser um criminoso para si mesmo, chega de ser falso para si 

mesmo, chega de ser um fingido para si mesmo — sentido 

uma coisa, aparentando outra a representando outra — chega 

deste cadafalso infernal, chega de sofrer, chega de só verem 

sofrimento pelo mundo afora! Chega de tanta monstruosidade, 

chega de tantos desacertos, chega de tantas experiências para 

as aparências, para aparentar e não para endireitar e sim para 

piorar, chega de viverem iludidos, chega de tanta bobagem 

chega de tanta maluquice, chega de tantos sonhos, sonhando 

de olhos abertos e as decepções umas atrás das outras. 

Portanto, está aí, a porta da PLANÍCIE RACIONAL aberta, 

neste encanto pavoroso, para o regresso de todos os animais 

Racionais ao seu lugar de origem, de Racionais puros» limpos 

e perfeitos. 

Chega de perder tempo com o elétrico e magnético, com 

o mal. Magnético é mal, magnetizador, todos magnetizados. E 

o mundo das dores, do sofrimento e da renúncia. Chega de 

perder tempo com o nada. Surgiram do nada, são um tudo 

aparente, iludidamente, para tornar ao nada. Surgiu do nada, 

gerou do nada, nasceu do nada e volta ao nada. Então, vendo  

e sabendo isso tudo não vale nada, é um tudo aparente e vão 

valorizar  o  nada  como  se  fosse  um  tudo  verdadeiro?  Só 
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mesmo de quem não vale nada, quem surgiu do nada, não  

vale nada e acaba em nada. 

 

Estão loucos, ou não estão? Estão cegos ou não estão? 

Cegos de olhos abertos com esta vida de sofrimentos, de 

preocupações sem limite, de desvarios, de loucuras, de 

nervosismo, de desequilíbrio, por não valerem nada, por 

surgirem do nada e acabarem em nada, uma luta sem proveito. 

O nada luta para o nada, para acabar em nada. Só mesmo 

cegos de olhos abertos, penitentes se penitenciando por este 

nada, pois surgiram do nada. 

E agora, chegando o fim do magnetismo, do magnético e 

do elétrico, do fluido elétrico e do fluido magnético, agora 

chegando o fim conhecendo e sabendo por que são assim, o 

que determinou e o que originou esta vida assim que ninguém 

resiste e por isso sempre clamando e pedindo uma vida 

melhor. Está aí a porta aberta lá de cima, da PLANÍCIE 

RACIONAL, para mostrar a todos o porquê desta vida 

angustiante, desta vida de bichos, desta vida de matéria. Basta 

ser matéria para não ter valor nenhum. 

 

A porta aqui agora aberta para os animais Racionais 

entrarem, para irem para seu lugar de origem, de onde saíram 

todos com esta vida passageira, decepcionados com esta vida 

sem garantias, porque estavam aí condenados à morte, sem 

saberem por que, procurando remediar, para fugir da morte 

até não poder mais remediar. Fugir e ter mesmo que chegar ao 

fim, morrer. Vida de remediados, vida de remendos, até não 

poder remendar mais. 

E assim, hoje, a porta da salvação aberta, a porta 

Racional, a porta da redenção, para que todos regressem ao 

seu lugar de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. A porta 

Racional esta aí aberta, uma coisa inédita para o mundo 

inteiro. Agora é que vão começar a serem felizes pelo 

conhecimento e reconhecimento da IMUNIZAÇÃO 
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RACIONAL. Uns chorando de alegria e dizendo: ―A salvação 

de todos demorou, mas até um dia ela chegou!‖ 

Assim, chorando de alegria com os seus comentários, 

chorando de emoção por não contar com a salvação, porque 

não sabiam como podiam ser salvos, como nunca souberam aí 

no elétrico e magnético; e hoje sabendo a verdade das 

verdades e então começam a chorar de emoção, satisfação e 

alegria, dizendo: ―Até que chegou o dia que ninguém pensava 

e que ninguém esperava.‖ Todos aí no mundo, na incerteza de 

tudo, na dúvida de tudo, tendo a vida como um farrapo, como 

um trapo sem valor, dizendo morreu acabou, resumindo a  

vida como nada. 

Valorizam o nada para acabar em nada e tudo fica aí, o 

tudo aparente fica aí para iludir os que surgem do nada, 

sonhando com o nada com esse tudo aparente e acabando em 

nada, se martirizando com o nada, guerreando pelo nada, 

guerreiros vencidos reduzindo-se ao nada, não adiantou nada 

as lutas, não adiantou nada as guerras, por a vida resumir a 

vida no que começou. Começou em nada e termina em nada, 

cegos de olhos abertos sonhando com o nada, como se tudo 

fosse, se desesperando com o nada, como se tudo fosse, 

vivendo neste desequilíbrio, horrivelmente. 

Morrem e ficam aí os iludidos guerreando pelo nada. 

Então, tudo isso, é que cegava a todos. O que fazia todos 

sonharem era o elétrico e magnético era o que conservava 

todos nesta brutalidade infernal, porque a vida deste jeito se 

tornou um inferno para todos, por isso costumam dizer: ―O 

mundo é um inferno!‖ O elétrico e magnético é que cegou a 

todos com o magnetismo, todos magnetizados. O magnetismo 

é uma coisa que aparece quando está ligado, desligou, 

desaparece. 

Assim é a vida; está ligada na matéria; desligou da 

matéria, desapareceu, morreu; todos magnetizados pelo 

elétrico e magnético, todos magnetizados com tudo. O 
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magnetizado é um iludido, porque está magnetizado, é a vida 

do materializado, é a vida do magnetizado, o magnetismo é 

uma coisa chocante e bruta, porque quem está magnetizado, 

não sabe que está magnetizado, não sente, não vê. Só 

esclarecendo deste jeito é que o magnetizado acorda e acorda 

mesmo porque tem que acordar, o magnético só sabe 

magnetizar. 

Um ser magnetizado é um ser iludido com as coisas 

passageiras que não são suas, principiando pela própria vida, 

passageira, que não é de ninguém, não é sua. Portanto, é 

preciso conhecer o que é a vida, o porquê da vida, porque são 

assim, porque vivem desta maneira, com esta cegueira, se 

penitenciando, quer dizer, sofrendo e sofrendo sempre. E 

hoje, vendo e sabendo o porquê deste tudo aparente do nada e 

que tudo tinha e teve sua razão de ser assim, para que assim 

não continue mais. Está aí aberta a porta da origem de todos, 

dos animais Racionais, que é a PLANÍCIE RACIONAL; a 

vida só é boa assim nestas condições, Racionalmente, que é 

quando se sabe o porquê se vive. Então, a vida só é boa 

quando se sabe o porquê se vive e não vivendo como bicho, 

no elétrico e magnético, sem saber o porquê viviam e o 

porquê vivem. 

Hoje vão viver Racionalmente por terem conhecimento 

de tudo, ao passo que no elétrico e magnético viviam como 

feras bravias, sem saber o porquê viviam, sem saber por que 

tinham vida; a porta da PLANÍCIE RACIONAL agora aí 

aberta, para todos dessa origem, que entram por ela a dentro, 

para chegar ao seu lugar de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. A porta aí aberta dos animais Racionais, a porta 

que ninguém nunca esperou que se abrisse, porque o encanto 

estava aí fechado a sete chaves, que são as sete partes do 

porquê assim são e se envolviam, se distraiam, se 

preocupavam somente com estas sete partes misteriosas 

enigmáticas. E vivendo de experiências para apurar o que? 

Para ficar na mesma como sempre ficaram, aí encantados sem 

solução. 
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Este encanto este mundo este buraco estava que nem um 

cadeado de segredo. Queriam descobrir a origem de tudo e 

não podiam. Queriam descobrir a origem de seu ser e não 

podiam, trancados aí a sete chaves, vivendo de experiências 

em experiências para ficarem na mesma, sem solução dos 

mistérios e dos enigmas. E hoje tão naturalmente esta porta se 

abriu a porta do natural de todos, a porta Racional. 

 

A porta da origem de todos, a porta de onde todos 

vieram, abriu-se para todos regressarem a seu lugar de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Não existindo mais 

mistérios, não existindo mais enigmas, acabou-se os enigmas 

e acabaram-se os mistérios. Está aí a porta aberta dentro deste 

encanto, para que todos digam: ―É verdade, até que chegou o 

dia dos martírios do mundo se acabar.‖ Deste mundo ingrato 

do qual nós encantados, vivíamos com uma vida sem 

garantias, a mercê das surpresas, vivendo igualmente a um 

animal, desconfiado com tudo, com medo de tudo por a vida 

não ter garantias, por a vida ser falsa, vivendo neste mundo 

que não passa de um falso mundo, por não ser o nosso 

verdadeiro mundo. O encanto não passa de um falso mundo, 

cheio de obstáculos, cheio de aventuras, cheio de sonhos, com 

esta falsa vida, iludido com ela e iludido com tudo neste falso 

mundo de multiplicação do sofrimento. 

Agora, conhecendo e sabendo o porquê assim estavam 

vivendo, o porquê viveram esta temporada dentro deste 

cadafalso e agora chegando ao conhecimento de todos a 

origem verdadeira de todos e o porquê tudo assim era, que 

tudo assim estava nestas condições de animais Racionais e 

hoje a porta da origem de todos aí aberta, a porta Racional, a 

porta de onde vieram que é a PLANÍCIE RACIONAL e por 

onde todos retornarão ao seu lugar de origem de Racionais, 

puros, limpos e perfeitos. 

Eram Racionais deformados, por isso animais Racionais, 

agora vendo aí nesse cadafalso quanto tempo de lutas 
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perdidas, quanto tempo perdido, aí perdidos dentro deste 

buraco, sem dar solução de si mesmo e muito menos do 

porque estavam aí vivendo dentro deste buraco, vivendo aí 

sem saber por que aí viviam, desconhecendo a origem de 

tudo, do seu ser, dos seres do mundo. E hoje conhecedores e 

sabedores do porquê de tudo isto, sabendo por que assim são, 

de onde vieram, como vieram e para onde vão. 

Então não há mais segredo, não há mais mistério, não há 

mais enigma por estar aí aberta a porta Racional, a porta da 

PLANÍCIE RACIONAL, a porta da origem dos animais 

Racionais, a porta de regresso ao seu lugar de origem de 

animais Racionais. Está aí aberta para a salvação de todos, 

para todos voltarem, regressarem ao seu mundo de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL, onde estão lá os demais com o seu 

progresso e pureza, a vida eterna, a vida dos puros, limpos e 

perfeitos, a vida Racional. 

Se viraram bichos foi porque quiseram, se se 

deformaram foi porque quiseram pelo livre arbítrio e vontade 

própria, como já sabem muito bem em descrições anteriores. 

E assim, SALVE O BRASIL, a maior terra abençoada pela 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a terra abençoada pelo 

RACIONAL SUPERIOR. Salve o Brasil, o melhor e maior 

país do mundo! Então está a porta Racional aberta; país 

escolhido — o BRASIL, povo bom, terra boa. 

 

E assim a Imunização abrangendo mundo inteiro para o 

regresso ao seu lugar de origem. O RACIONAL SUPERIOR, 

cá em cima da PLANÍCIE RACIONAL se comunicando com 

todos os Imunizados por meio do Fluido Racional. O Fluido 

Racional, que é da origem dos animais Racionais, dentro do 

―eu‖ do imunizado fazendo a ligação cá para cima, para a 

PLANÍCIE RACIONAL e esta ligação feita por meio do 

Fluido Racional; o RACIONAL SUPERIOR se comunica 

com todos os Imunizados, recebendo estes, todas as 

orientações precisas para o equilíbrio da vida. E tudo que for 
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necessário e todo o esclarecimento que for necessário para o 

equilíbrio e o bom andamento de tudo, conferências sobre o 

que for necessário e todos os assuntos Racionalmente falando, 

 

Portanto, estão de parabéns, porque queiram ou não 

queiram o caminho certo é este, queiram ou não queiram 

todos dentro da porta de sua origem, todos se entendendo com 

o RACIONAL SUPERIOR por meio do Fluido Racional; é o 

que faz a ligação dentro do ―eu‖ da pessoa é o aparelho 

elétrico e magnético, mas de origem Racional, que por isso 

são animais Racionais. 

E agora está aí esta grande porta aberta no encanto, para 

que todos entrem na porta de sua origem verdadeira, para que 

tudo dê certo na vida de todos; o elétrico e magnético, já 

sabem muito bem, que não é para orientar os animais 

Racionais; o elétrico e magnético é somente para orientar os 

animais irracionais; e para os animais Racionais, para orientar 

os animais Racionais é a base de sua origem, a base Racional. 

Então aí sim, todos equilibradamente se entendendo; o que 

um quer todos querem, porque é Racional. 

O encanto estava duro porque os encantados não podiam 

desencantar-se, porque são encantados; e muitos farão grande 

espanto, logo assim no princípio, dizendo: ―Não é possível 

uma coisa destas.‖ Sim, porque para o encantado não é 

possível, porque o encantado tem a vida como se fosse essa 

mesma, mas nunca se conformando com ela, por não se 

conformar com o sofrimento nem com a morte, porque 

ninguém quer morrer, morre porque não há outro remédio, o 

remédio é este. E de forma que, muitos encantados, 

inconscientemente, basta ser encantado para ser inconsciente, 

na primeira vista, ao ter conhecimento desta grande 

descoberta, a primeira palavra que sai inconscientemente é 

logo esta: ―Não é possível, não é possível uma coisa destas.‖ 

Para depois de certificarem-se dizerem consigo mesmo: ―É 

verdade!‖ 
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Tudo é impossível para quem não conhece e não sabe e 

tudo é possível para quem sabe e conhece. Porque o 

encantado para saber é preciso aprender e antes de aprender 

ou conhecer qualquer coisa, diz logo: ―É impossível.‖ Porque 

não sabe, não aprendeu, porque não conhece; porque depois 

que conhece diz: ―É possível, é uma grande realidade.‖ Então 

diz que é uma grande descoberta então diz é a maior 

descoberta do mundo, isto depois que sabe e que conhece, 

mas enquanto não conhece e não sabe faz um bicho de sete 

cabeças. 

Porque o encantado vive sob a influência do fluido 

elétrico e magnético, sob a influência do bicho. Então todo o 

encantado é um confuso, já vive confuso consigo mesmo e, 

por viver confuso consigo mesmo, faz confusão de tudo que 

desconhece, faz confusão onde não existe confusão a. fazer, 

porque já vive confuso consigo mesmo. Enquanto não 

conhece acha tudo confuso, custa a entender: ―Eu não estou 

entendendo muito bem isto. Como é isto?‖ 

Isto é a maneira de todo o encanto. Porque o encantado é 

confuso, é de natureza confusa elétrica e magnética e quando 

não conhece, acha impossível: ―É impossível uma coisa 

destas‖ e inconscientemente falando devido às influências do 

elétrico e magnético. Depois que conhece e sabe aí torna-se 

um papagaio. E assim está na Terra a porta aberta da 

PLANÍCIE RACIONAL, abrangendo todos, porque todos são 

dessa origem, origem Racional, por isso são animais 

Racionais está a porta aberta para todos se entenderem e se 

comunicarem com O RACIONAL SUPERIOR, para todos se 

entenderem e se comunicarem com os habitantes da 

PLANÍCIE RACIONAL por meio do fluído Racional que 

entra dentro do ―eu‖ de todos e faz a ligação com a 

PLANÍCIE RACIONAL; esta é a maior felicidade do ser 

humano, a felicidade das felicidades, até que enfim foi 

descoberta a base de origem de todos, que todos 

desconheciam. 
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Sabiam que eram animais Racionais, mas não conheciam 

nem sabiam a base e a origem, ignorando até hoje a origem de 

todos até agora. Então, a base de origem de todos, bem 

pertinho agora de todos, por a porta estar aberta, bem juntinho 

de todos e unido a todos por meio do Fluido Racional. Então 

para conseguir o Fluido Racional de sua origem, basta ler 

todos os dias e saber e ter noção do que leu. Todos os dias e 

saber e ter noção do que leu. Todos os dias um pouco e 

conforme vão lendo, já vão sendo imunizados, já principiam a 

ser imunizados. 

Começou a ler já principia a ser imunizado, porque o 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL é dado cá de 

cima do RACIONAL SUPERIOR e o RACIONAL 

SUPERIOR está vendo todos está dando assistência a todos.A 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL não é aí do encanto, é do 

desencanto, é cá da PLANÍCIE RACIONAL, não é de 

nenhum encantado e onde estiver um livro destes está sendo 

assistido pelo RACIONAL SUPERIOR, onde estiver um livro 

destes está O RACIONAL SUPERIOR presente, assistindo e 

é devagar, com calma que a pessoa consegue se Imunizar. 

 

Quando principia a ler vai logo sentindo os efeitos da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, do Fluido Racional e assim 

está aí a porta da PLANÍCIE RACIONAL aberta no encanto 

para o desencanto de todos, para o equilíbrio de todos, para o 

bem de todos, para a paz de todos, para a felicidade de todos, 

para a boa união de todos, para a boa compreensão de todos e 

para o bom viver sob todos os pontos de vista e por isso, tudo 

é Racional. 

E recebendo as orientações pelo fluido, que está dentro 

do ―eu‖ da pessoa e vai se ligar a base de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. Recebe todas as orientações para 

tudo de bom, de certo, de bem, de felicidade, de paz, de 

alegria, de harmonia, começando a viver como nunca viveu; 

está aí esta grande descoberta da origem do ser humano, dos 
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animais Racionais e da origem dos animais irracionais. Agora, 

cada qual no seu setor, cada qual dentro da sua base de 

origem, o que pertence ao elétrico e magnético, dentro da sua 

base e o que pertence à base Racional dentro da sua base. 

 

Mas, para conseguir o fluido de sua origem, é preciso ler 

todos os dias, para conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Está aí o equilíbrio de todos no mundo, o 

equilíbrio do mundo, todos de parabéns, por se comunicarem 

com a sua base de origem, que era completamente 

desconhecida por todos. Sabiam que eram animais Racionais, 

mas não sabiam de onde eram, sentiam que pertenciam a 

alguma coisa pura, mas não sabiam aonde estava esta coisa 

pura, aonde existia esta coisa pura, pertenciam a alguma coisa 

pura, mas não sabiam onde estava esta coisa pura, pertenciam 

a alguma coisa pura mas ignoravam. 

 

E assim sempre ignoraram e hoje descoberta esta coisa 

pura, que é de Racionais, puros, limpos e perfeitos da 

PLANÍCIE RACIONAL, a base de todos. O ser humano é um 

aparelho elétrico e magnético, mas de origem Racional e não 

de origem do elétrico e magnético. Quanta alegria no mundo 

inteiro e não é para menos, a maior descoberta de todos os 

tempos, o reino glorificador do ser humano, a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Se entende com os puros que estão lá na 

PLANÍCIE RACIONAL, com o seu progresso de pureza, 

puros, limpos e perfeitos, daqui de baixo, por meio do Fluido 

Racional, dentro do seu ―eu‖, porque são aparelhos elétricos e 

magnéticos! 

 

O fluido ligando o aparelho à PLANÍCIE RACIONAL e 

vindo às conferências brilhantes, as conferências Racionais 

para todos, coisas lindas, coisas belíssimas, coisas que nem 

podem calcular e imaginar que vão escutar, que vão ver. E 

assim está aí a felicidade eterna, o amor, a paz e a fraternidade 

dos animais Racionais. 
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Tudo é Racional e o que é Racional não desvirtua do seu 

ser, é puro, limpo e perfeito, só existe a arma do bem, a arma 

do mal é aí no encanto, no elétrico e magnético, a arma do 

mal é aí do fluido elétrico e magnético. No que é Racional só 

existe a arma do bem, somente a arma do bem, do bem de 

todos. Agora os bichos, como sempre confusos, é que  as 

vezes interpretam uma coisa por outra; até que enfim está aí o 

fim do encanto o fim do elétrico e magnético. 
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VENDO E FALANDO 

COM O RACIONAL SUPERIOR 

 

 

 
O Fluido Racional entrando dentro da pessoa e 

desligando do corpo da pessoa o elétrico e magnético e a 

pessoa ficando iluminada pelo Fluido Racional, puro, limpo e 

perfeito. 

 

Então esta luz que está ligada à PLANÍCIE 

RACIONAL, por ser o fluido da PLANÍCIE RACIONAL, vai 

cada vez aumentando. Aumentando de uma tal forma, que a 

pessoa com o tempo passa a ver o RACIONAL SUPERIOR e 

a conversar pessoalmente, por esta luz estar ligada à 

PLANÍCIE RACIONAL. E assim recebendo todos os 

esclarecimentos precisos e as conferências necessárias, sobre 

todos os pontos de vista. 

 

Uma simples comparação: como aí na terra existem as 

materializações, o invisível se materializa, se apresenta à 

pessoa e fala, assim é a mesma coisa na IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

Mas na IMUNIZAÇÃO RACIONAL não há 

materialização e sim um corpo de condensação diferente em 

que não pode existir coisa alguma, que se possa fazer uma 

comparação. 

 

Esses corpos que têm vida, mas completamente 

diferentes do irracional, vêm e falam com a pessoa, 

pessoalmente, dentro daquele foco de luz brilhante Racional. 

Não é materialização, porque na PLANÍCIE RACIONAL não 

há matéria. 
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Mas para que aconteça isso é preciso que a pessoa esteja 

Imunizada de todo, tenha o amadurecimento preciso então 

fala pessoalmente com os habitantes da PLANÍCIE 

RACIONAL, são corpos diferentes, de outra estrutura, de 

outra formação e de outro Ser diferente da matéria e do fluido. 

 

Em primeiro lugar: o fluido que entra dentro da pessoa 

para fazer a limpeza do corpo, dos resíduos do elétrico e 

magnético, faz esta ligação imediatamente com a PLANÍCIE 

RACIONAL, por ser o fluido da base Racional. 

 

Então aí nasce a Vidência Racional na pessoa, a vidência 

do verdadeiro natural, natural por serem animais Racionais 

por serem de origem Racional. 

 

Então, com a Vidência Racional, por estar ligada pelo 

fluido à PLANÍCIE RACIONAL, a pessoa com Vidência 

Racional vê os habitantes da PLANÍCIE RACIONAL, por 

estar ligada a ela. 

 

Uma simples comparação: assim como existe no elétrico 

e magnético os médiuns videntes, com a Vidência Racional, 

por estar o Fluido Racional dentro do ―eu‖ da pessoa, nasce a 

Vidência Racional na pessoa, a pessoa começa a ver tudo que 

se diz de Racional. 

 

Fala pessoalmente com os habitantes da PLANÍCIE 

RACIONAL, por estar ligada por meio do Fluido Racional, 

dentro do seu ―eu‖, à sua base de Racional. 

 

Estes momentos serão, no princípio, momentos de 

emocionar a pessoa, que depois vai ficando acostumada. 

 

Mas para conseguir tudo isto, basta ler todos os dias para 

conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL e todos ficarão 

Imunizados e terão todo esse contacto por ser esta a natureza, 
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por ser este o verdadeiro natural de animais Racionais cuja 

base de origem é a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Este é que é o verdadeiro natural dos animais Racionais 

enxergando com a sua verdadeira luz de origem Racional. 

 

É muito simples para alcançarem sua base de origem. É 

ler diariamente para que haja o amadurecimento do 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL dentro do seu 

―eu‖, a convicção do ser real. Daí então recebendo todas as 

orientações piara o equilíbrio da vida enquanto durar com 

vida aí na terra. 

E assim, o imunizado com a Luz Racional, com a 

Vidência Racional, vê grande parte da PLANÍCIE 

RACIONAL aí de baixo. Vê tudo por estar com a Vidência 

Racional; a mesma coisa que se dá aí com os médiuns, no 

elétrico e magnético. Mas aí é espiritismo, aí na Terra, no 

encanto é muito diferente. É uma simples comparação para 

quem entende o que é Vidência Racional. 

 

O natural de todos é este e assim sendo, todos vão 

sempre de bem para melhor neste mundo, acertando em tudo, 

tudo dando certo, todos indo certos, por não estarem mais 

ligados ao elétrico e magnético. 

 

O elétrico e magnético é que é o causador do desacerto 

de todos no mundo. 

 

Por estarem todos com o Fluido Racional dentro do seu 

―eu‖, dentro da sua base de origem Racional é que tudo vai 

Racionalmente certo, por isso a base do animal Racional é a 

base Racional. 

Então, todos orientados por sua base de origem, pela 

base do seu natural, do seu verdadeiro natural de animal 

Racional. Então, aí felicíssimos em tudo, a felicidade 
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verdadeira brilhando, a paz verdadeira brilhando, a 

fraternidade verdadeira brilhando, por ser tudo Racional, 

saindo os males do corpo e os males da vida, por estarem 

desligados do fluido elétrico e magnético, por se desligar o 

corpo dos fluidos elétricos e magnéticos e ser ligado à sua 

base de origem Racional. 

 

E para adquirir tudo isto, basta a persistência na leitura, 

só depois que conhecer convictamente, é que o Fluido 

Racional entra dentro do ―eu‖ da pessoa. Aí a pessoa fica 

vidente, Racionalmente e vê tudo que é racional, vendo tudo 

da base de sua origem. 

 

E assim, brilhantemente, vivendo aí na terra pelo 

tratamento do Fluido Racional, prolongando os anos de vida 

por viver em paz e conscientes de tudo, são orientados sob 

todos os pontos de vista. 

Haverá grande prazer de viver, por viver feliz sempre, 

por estar vivendo Racionalmente e não como bichos da base 

do elétrico e magnético. Daí a paz para sempre reinará no 

mundo inteiro. 

Nunca houve paz no mundo, por quê? Por estarem sob o 

domínio da base do elétrico e magnético, por estarem sob o 

domínio de uma base a que não pertenciam. Daí então, todo o 

desequilíbrio feito pelo elétrico e magnético. 

 

Assim, hoje, chega a todos o verdadeiro conhecimento 

do verdadeiro natural dos animais Racionais, do porquê 

viviam aí dentro desse hospício que é o elétrico e magnético. 

 

Muitos, ao terem o conhecimento desta grande 

descoberta, vão ficar emocionados e chorarão de alegria, 

satisfação e emoção, pela descrição crítica do ser humano, 

descrição de Salvação do ser humano, a revelação crítica do 

ser humano e a revelação de Salvação do ser humano. 
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Muitos emocionados não saberão o que vão fazer com 

tantas Graças Divinas. 

 

O espetáculo no mundo inteiro será deslumbrante, por 

encontrarem o verdadeiro caminho certo, por encontrarem a 

verdadeira rota certa, por encontrarem o verdadeiro equilíbrio, 

por encontrarem a definição de todos, de tudo do mundo, dos 

dois mundos, o elétrico e magnético e a PLANÍCIE 

RACIONAL; por encontrarem a definição do mundo aí de 

baixo, dos irracionais, do mundo cá de cima, a PLANÍCIE 

RACIONAL aonde todos os animais Racionais pertencem. 

 

Então o espetáculo no mundo inteiro será emocionante, 

não é para menos, porque já estavam cansados de sofrer 

dentro do encanto, nesse bosque de amarguras a que os 

animais Racionais não pertencem e sim os animais  

irracionais. 

 

Agora vejam que grande modificação vão fazer todos no 

mundo, ao saírem do inferno, do fogo e irem para a pureza 

Racional. Muitos, por não conhecerem o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, inconsciente chegarão a este 

ponto, o que não é difícil coisa alguma, porque não priva a 

liberdade de ninguém e sim vai sendo equilibrado 

naturalmente, por ser este o natural. 

 

Basta apenas a persistência na leitura, mas o 

inconsciente, como sempre inconsciente, dá sempre a sua 

piada esfarrapada, inconsciente, de quem não sabe nada. 

 

A mediocridade está sempre nos que desconhecem e não 

sabem o que estão falando; na IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

ficando equilibrado sem sentir. Mas o confuso, por já ser 

confuso consigo mesmo, inconscientemente vai dizendo sem 

saber: ―É preciso que a pessoa seja muito pura, que a pessoa 

seja um Santo, para adquirir esta luz, o Fluido Racional.‖ 
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Nada disto, seus confusos! Já viram na matéria haver 

puros? Já viram na matéria haver santos? Já viram nessa coisa 

podre haver puros? Já viram na matéria haver puros? Isto é 

para tirar todos desta podridão, puros são cá em cima, na 

PLANÍCIE RACIONAL e não aí na matéria. 

 

A IMUNIZAÇÃO RACIONAL é para todos da matéria. 

Na matéria não há puros nem santos, mas é para o equilíbrio 

Racional entre todos. 

Os inconscientes sempre gostam de dar as suas piadas 

como coisa que sabem ao certo o que estão dizendo, para 

depois receberem estas respostas e serem advertidos assim 

desta maneira, para que se corrijam de sua cegueira, pois cego 

não sabe o que diz, nem o que pensa; tudo isto são efeitos do 

fluido elétrico e magnético, que bota a pessoa neste 

desequilíbrio, fazendo confusões aonde não existem, se 

ridicularizando assim desta maneira. 

Tratem de conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL primeiro, para então depois saberem o que 

dizem e não se adianta às patadas, como coisa que 

conhecessem a fundo o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Para conhecer é somente ler todos os dias; para ter 

convicção, é preciso ler todos os dias; para ficar convicto, é 

preciso ler todos os dias. Quem não conhece, não sabe o que 

diz e não sabendo o que diz, não sabe se está certo ou errado. 

E quem não sabe se está certo ou errado não diz nada, não fala 

nada, porque não conhece nada. 

 

E assim, aqui não se trata de puros, nem de santos, 

porque nesta lama, que é matéria, não há puros, nem santos e 

sim o equilíbrio de todos, para que todos vivam felizes, para 

que todos vivam alegres, contentes e tenham prazer de viver. 

Tudo corre na vida, dando certo pelo equilíbrio Racional, tudo 

isto naturalmente, sem sentirem. 
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O encantado é assim mesmo, é fraco em tudo, tinha que 

ser assim mesmo por viver num mundo que não conhecia e 

não conhece, o mundo do encanto e que não sabe por que está 

vivendo, muito menos sabe o que diz. 
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A LUZ RACIONAL 

E A TERRA SUBINDO 

 

 

 

 

 
Depois do fluido estar dentro do ―eu‖ da pessoa, a 

pessoa fica toda envolvida por esta luz. Esta luz toma conta 

do corpo da pessoa e a pessoa fica coberta por esta luz 

envolvida nesta luz. Com esta luz, que é da PLANÍCIE 

RACIONAL, fica a pessoa ligada à PLANÍCIE RACIONAL 

por intermédio do fluido que está dentro do ―eu‖ da pessoa. 

 

A pessoa toda envolvida e coberta por esta luz fica 

dentro de uma luz, dentro desta luz, ligada à PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Por ser a pessoa de origem Racional fica ligada à base de 

sua origem, por meio desta luz. 

 

Para facilitar o entendimento de todos, denomino fluido. 

Então, a pessoa dentro desta luz está ligada à sua base de 

origem. 

 

A pessoa tem a faculdade de ver grande parte da 

PLANÍCIE RACIONAL porque, aí, nasce a Vidência 

Racional na pessoa. 

 

A pessoa com a Vidência Racional vê a PLANÍCIE 

RACIONAL, por estar ligado a ela. 
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Então, aí, há os entendimentos com os habitantes da 

PLANÍCIE RACIONAL, o lugar de origem de todos os 

animais Racionais. 

 

Nesta altura, há as conferências,  as orientações precisas 

e necessárias. 

Daí dando tudo certo na vida da pessoa, a pessoa passa a 

acertar em tudo, desaparecendo os males do corpo e os males 

da vida, vindo o prolongamento dos anos de vida, o 

prolongamento da existência aí na Terra, e para a pessoa ficar 

assim, é muito fácil, é ter persistência na leitura diária para 

ficar amadurecido dentro do conhecimento e conhecer 

perfeitamente o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Uma vez conhecendo perfeitamente, vem o fluido e toma 

conta do corpo da pessoa. Vem esta luz e a pessoa fica dentro 

desta luz, muito naturalmente, por ser do próprio natural da 

pessoa, e por ser da origem da pessoa, a pessoa não sente. 

 

É uma coisa natural, a pessoa só se sente bem, porque é 

afastada desta base à qual a pessoa não pertence, o elétrico e 

magnético, a pessoa é desligada do elétrico e magnético. 

 

A esses dois fluidos a pessoa não pertence, a pessoa 

pertence, sim, a sua base Racional, por ser animal Racional. 

 

Então, a vida da pessoa se modifica de bem para melhor 

e sempre por estar sob o domínio da sua verdadeira base de 

origem. Por isso tudo dando certo, se são animais Racionais a 

verdadeira base de origem é racional. 

 

A pessoa com a Vidência Racional fala pessoalmente 

com os habitantes da base de sua origem. 

Por ter a Vidência da sua base de origem de Racionais, a 

pessoa completa o seu verdadeiro natural. O natural é de 
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Racionais puros, limpos e perfeitos e que se deformaram em 

animais Racionais. 

Não é porque ficaram deformados que iam perder de 

uma vez o contacto com sua base de origem. Esta deformação 

não passou de uma conseqüência, de uma aventura. Desta 

aventura o resultado foi ficarem como estão, mas não é por 

isso que iam perder a reabilitação. Por isso são animais 

Racionais de origem Racional, voltando ao lugar de origem 

por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Assim como existem as pessoas videntes, os médiuns 

videntes dentro do elétrico e magnético, que não é do 

verdadeiro natural da pessoa, muito melhor é a vidência com 

o verdadeiro natural da pessoa, a Vidência Racional, por 

serem desta origem de animais Racionais, Racionalmente 

vivendo estão vivendo num lindo paraíso, num brilhante 

paraíso. Fora da sua base de origem, dentro do fogo do 

elétrico e magnético, com esses dois fluidos desequilibrados 

estão dentro do inferno em vida. 

 

E assim a IMUNIZAÇÃO RACIONAL é conhecida e 

reconhecida como a redentora dos animais Racionais. 

 

Racional quer dizer também razão, razão do porquê de 

todos serem assim, a razão do porquê de deixarem de ser o 

que eram, para serem o que são. 

 

A razão desta deformação é a razão da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

Então, há agora no mundo a Luz Racional, a luz do 

verdadeiro natural de todos, dos animais Racionais. Da base 

de origem de todos é a luz verdadeira, a luz da eternidade, a 

luz dos eternos, a Luz Racional, pura, limpa e per feita. 

Assim, sendo o domínio de todos pelo seu lugar de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 
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A luz do elétrico e magnético é o Sol, é deformada, é de 

origem deformada, como sabem, das virtudes perdidas dos 

corpos anteriores a estes. 

 

A luz verdadeira Racional, pura, limpa e perfeita, é da 

base da eternidade, da base dos eternos da PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Então, todos são iluminados pela sua base de origem, 

pela Luz Racional, uma luz que nunca veio ao mundo, nunca 

veio a este mundo. É a primeira vez eis a razão do espanto de 

todos, por ser uma coisa desconhecida de todos. 

 

O império do elétrico e magnético vai se acabar 

naturalmente, por irem todos se imunizando Racionalmente. 

Uma vez todos imunizados, o império do elétrico e magnético 

se acabará. 

O império sim, porque imperava sobre todos, imperava 

sim, porque agora está aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para 

que todos se afastem desta base a que não pertenciam. 

 

Todos, abraçando a sua base de origem, que é o único 

remédio de salvação de todos, retornam à sua base de origem 

por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. E não nascem 

mais aí dentro dessa fogueira essa fogueira do encanto, do 

império do fogo, que é o elétrico e magnético. 

 

Conforme as pessoas vão se Imunizando, as sete partes 

vão se enfraquecendo, porque o corpo deformado, que é o 

fluido que deu origem ao ser humano, é sete em um só. Por 

ser sete em um só, vão saindo daí para o seu estado natural de 

racionais. O Sol vai perdendo as suas sementes, as suas 

partículas e todas as sete partes. Vai diminuindo o calor e 

diminuindo a parte elétrica e magnética, que é um ser pesado 

sobre a terra, o elétrico e magnético. Diminuindo o calor, a 

terra começará a suspender, porque vai diminuindo esta força 



250 
 

CULTURA RACIONAL – 2º O 

 

 

pesada do elétrico e magnético. Diminuindo este peso do 

elétrico e magnético, a terra vai subindo, subindo sempre, até 

se transformar no seu natural. Porque a eletricidade pesa, 

começando a sair daí os fluidos deformados, vai diminuindo o 

peso, porque vai diminuindo o calor. 

 

A natureza começa a se transformar para o seu natural, 

porque tudo se transforma. 

 

Com o tempo chegando aos seus lugares, naturalmente 

porque tudo veio lá de cima e com o tempo volta tudo ao seu 

lugar natural. 

 

No ir diminuindo o calor, a luz do Sol vai diminuindo o 

peso, diminuindo, por tudo começar a perder as sementes 

essas sementes voltando ao seu lugar e o Sol perdendo as suas 

partículas, o peso, a terra então, começará a subir 

naturalmente. 

 

Isto não é para já e sim outras gerações é que vão assistir 

esses movimentos da Terra ir subindo naturalmente, porque o 

Sol começará a diminuir de tamanho e a Terra subirá se 

transportando para o seu estado natural. 

 

O magnético e o elétrico pesam muito e, assim, tudo isto 

é com o tempo. 

 

Assim, tudo chega no seu verdadeiro natural, natural que 

é justamente este, por ser isso a verdadeira evolução da 

transformação dessa deformação, para o estado natural. 

 

Tudo volta ao natural, naturalmente, porque tem vida e, 

por isso, produz vida. Por ter vida é que tudo volta ao seu 

verdadeiro natural, naturalmente. É uma transformação feita 

pela própria natureza. Volta tudo ao seu lugar, por estar fora 

do seu lugar, volta tudo ao que era. 
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O natural vai naturalmente ao seu lugar, por ser natural. 

É a mesma coisa: a pessoa cresce sem sentir. 

Por tudo ser tão naturalmente, ninguém sente, e assim o 

natural, por ser natural, chega ao seu lugar naturalmente. 

E assim é a Terra; vai subindo, subindo e subindo 

naturalmente até chegar ao seu verdadeiro estado natural. 

Volta tudo ao seu estado natural, porque tudo ficou 

deformado naturalmente, voltando tudo ao seu lugar de 

origem, naturalmente. 

Por serem estas as conseqüências e o natural ser este, 

deformou-se com vida, tem vida e torna a voltar ao seu 

natural com vida. 

Descendo, por conseqüências naturais, torna a subir por 

conseqüências naturais. A parte da Planície desceu por 

conseqüências naturais e torna a subir por conseqüências 

naturais. 

É o caso de dizer: fizeram esta longa viagem, pensando 

que ia dar certo e, como viram que não deu certo, voltam 

outra vez para o seu lugar de origem, volta tudo. Pensavam 

que progredindo no pedaço que não estava pronto para entrar 

em progresso, iam dar em outro paraíso, e quando acaba, 

deram num paraíso de lama e sofrimento que é o encanto. 

 

Cansados de sofrer e cansados de implorar quem os 

salve, é que chegou o livro ―UNIVERSO EM 

DESENCANTO‖, para desencantar todos desse abismo em 

que se meteram. 

 

Ficaram sem saber dar solução do porquê tudo assim é e 

do porquê todos assim são. Ficaram desconhecidos de sua 

origem devido às transformações que fizeram, tudo que se 

transforma diminui e multiplica-se por se degenerar. 
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Vendo todos que esse mundo chegaria ao dia de se 

acabar esse mundo insuportável de todos viverem assim dessa 

maneira. 

Então, tudo que se multiplica, diminui e degenera, vindo 

então, a extinção pelo progresso da degeneração, pela 

multiplicação dos seres, indo a caminho da extinção dos seres, 

pelo progresso da degeneração. Tudo que se multiplica 

enfraquece e enfraquecendo, diminui pela degeneração. 

Pelas multiplicações que acabam em nada estavam todos 

a caminho de se extinguirem pelo progresso da degeneração, 

indo para outra deformação muito pior, a de quadrúpedes,  

mas não chegando a tal ponto por estar aí a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, para que todos voltem ao seu lugar de origem. 

Não estão vendo que isto tudo é um progresso de 

inconscientes? 

Não estão vendo que tudo se acaba? Os inconscientes 

estão tão cegos de olhos abertos que julgam e pensam que vão 

muito bem. 

A multiplicação do sofrimento é por ser o inconsciente 

um cego e, por estar cego, não enxerga o que está fazendo. 

Então, a multiplicação do sofrimento é ir bem? É ir bem 

mal, de mal a pior! 

Este é o progresso de destruição dos seres. Não estão 

vendo que na matéria não há garantias, e por não haver 

garantias tudo se acaba? 

Então, como é que querem garantir uma coisa que se 

acaba, uma coisa que não tem garantias. Só mesmo os 

inconscientes é que não sabem o que estão fazendo e muito 

menos o que estão dizendo. 

A vida não tem garantias, coisa alguma tem garantia 

então, uma coisa sem garantia está certa? Não! 
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Então, o certo não é este e por não ser este, tudo se 

acaba, mas a inconsciência é tão grande e a cegueira muito 

maior ainda, que adotaram esta grande mentira, como se fosse 

uma grande realidade. Fazendo da mentira a realidade. Pois se 

tudo se acaba por não ser verdadeiro, como é que vão admitir 

uma coisa que não é verdade, como verdade? 
 

Nada tem garantia, tudo é passageiro e passa porque se 

acaba e tudo que se acaba não é verdadeiro, é um nada com 

aparência de tudo. 
 

Este tudo, por ser mentira, torna a voltar ao nada, e 

fizeram deste nada um tudo verdadeiro, por permanecer a 

inconsciência e permanecer a cegueira. 
 

Hoje, conhecem o tudo verdadeiro, que é a verdadeira 

base de origem de todos, e este tudo de mentira por ser 

mentira, se acaba. 
 

Adotaram a mentira como se real fosse e vêm os 
fracassos a todos os instantes por todos os lados. 

 

O encantado é um cego e inconsciente porque ele não 

sabe por que é assim. 

 

E por não saber, sofre, ainda dizendo que o mundo é de 

sofrimento. De sofrimento por que? Porque nada sabem, 

porque se soubessem não sofriam, se soubessem não eram 

imperfeitos, cheios de defeitos. 

 

Se todos soubessem não viviam agonizando. Então, o 

que sabem? Sofrer, só, só se maldizer da vida. Então, o que 

sabem? Nada, coisa alguma! 

 

A inconsciência e a cegueira é que fazem com que os 

iludidos pensem que sabem, que estão certos, que o certo é 

assim. ―O certo é deste jeito.‖ Todos certos e, de tão certos, 
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todos sofrendo, o sofrimento provando e comprovando que 

ninguém está certo, que todos estão errados e ninguém 

conhece o certo, nunca conheceram o certo. Mas o 

inconsciente, por não saber o que diz, julga ser aquilo que não 

é. Ridicularizando-se deste jeito está vendo os fracassos em 

tudo, até no seu próprio ser. E tem coragem de falar em certo 

e direito, e por tudo não ser certo nem direito, é que tudo se 

acaba. 

O certo está agora em vossas mãos, a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, e por isso é racional. A base certa da origem de 

todos, não é como aí nesse encanto, que estavam procurando a 

base desse encanto e nunca encontraram. 

 

Então, se baseavam em que? Em superstições em coisas 

imaginárias em mistérios em imaginações. Enfim, vários 

modos para alimentar a cegueira de todos e assim agonizam 

todos deste jeito, horrivelmente. 

 

A bicharada penitente está amarrada a esta serpente do 

elétrico e magnético, e assim, tudo se transformará para o seu 

estado natural. 

 

Quanto mais se fala em fluido, mais se tem que falar, 

porque a base do mundo é fluídica, a origem de tudo é 

fluídica. 
 

Então, para se falar em tudo que compõe este mundo, 

tem que se falar em fluido, porque o fluido é que deu origem a 

toda a formação do mundo. 

 

Assim falando em qualquer coisa que existe no mundo, 

tem que se falar em fluido. Porque se não fosse o fluido, não 

existia coisa alguma no mundo, porque tudo que existe no 

mundo é originado pelo fluido. Portanto, o fluido é a base de 

toda essa formação deformada, e por tudo ser de origem 

fluídica é que tudo se acaba por ser aparente. 
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O fluido é instável, o fluido não é o ser verdadeiro, é 

uma verdade aparente, é uma verdade de mentira. Por ser uma 

verdade de mentira é que tudo se acaba, se o fluido não fosse 

uma verdade aparente, tudo neste mundo seria eterno. Por 

isso, tudo só tem aparência de verdade e por não ser verdade é 

que tudo se acaba, é aparência só. 

 

Parece que é verdade, mas não é, por isso se acaba, se 

fosse verdade não se acabaria, é uma verdade de pouca 

duração por não ser verdade. 

 

Por isso, tudo se transforma em nada, e este nada se 

transforma no que era. 

O que era? Nada! Um tudo aparente, tudo surgindo deste 

nada, feito pelo nada, começando do nada, se formando num 

tudo aparente. 

Este tudo aparente se transforma em nada por nada 

destes feitos serem verdades. 

 

Portanto, tudo que existe neste mundo é mentira e por 

ser mentira tudo se acaba, tudo se transforma em outros seres, 

acabando em nada. 

 

Então, a humanidade precisa se conhecer e se reconhecer 

para não perder tempo com este nada, para não viver dando 

valor a este nada. Porque quem vai dar valor a uma coisa que 

não vale nada só mesmo um inconsciente, que pela 

inconsciência que tem, não sabe o que está fazendo, é o caso 

de quem está louco. 

 

Louco é aquele que não sabe o que está fazendo, não tem 

noção daquilo que faz, por estar doente, por estar louco, por 

não estar regulando. E por assim viverem a dar valor ao nada, 

pois tudo acaba em nada, dão valor a este tudo aparente e 

assim não passam disto: loucos varridos. É preciso 
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reconhecerem este grande erro que adotaram que é o causador 

de todo o sofrimento de todos. 

 

Têm que procurar o tudo verdadeiro, que é a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para ficarem curados dessa 

loucura, dessa inconsciência toda e desse modo de viver, pois 

que só se prejudicam, só têm a sofrer cada vez mais. Têm que 

procurar conhecer o que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

para se Imunizarem e ficarem curados dessa inconsciência, 

dessa loucura. Está bem que continuassem valorizando a 

mentira, como se fosse verdade, se não existisse agora a 

verdade das verdades. Está bem que vivessem como estavam 

vivendo, se não existisse agora a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

EU não sei onde iriam acabar deste jeito, com a 
multiplicação do sofrimento. 

 

Iria acabar, vindo a extinção de todos pela multiplicação 

do sofrimento, pela multiplicação dos males, para se 

destruírem, haja visto o progresso do inconsciente. 

 

Um inconsciente é um louco, não tem noção do que está 

fazendo, pensa que está fazendo bem e não está, porque está 

doente está fazendo um grande mal para se destruir. Então, 

tratem de conhecer o que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

para adquirirem o Fluido Racional dentro do seu ―eu‖, para 

ficarem ligados ao seu lugar de origem, à PLANÍCIE 

RACIONAL, e de lá receberem todas as orientações precisas 

para o seu equilíbrio. Está aí a verdade das verdades. Não esta 

vida de aparência, de mentira das mentiras, e por ser mentira, 

tudo se acaba. 

Então, para que não vivam mais enganados, para que não 

vivam mais se enganando, para que não vivam mais traídos, 

que ninguém gosta de ser traído, ninguém gosta de ser 

enganado, tratem de se Imunizar, de conhecer o que é 
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IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para não viverem deste jeito, 

como bobos, com estas bobagens todas, dando valor a 

bobagens. 

Valorizando bobagens, só mesmo coisa de bobos. Parem 
de perder tempo, de viverem valorizando esta lama. 

Quem valoriza a lama é porco; esta lama sim, porque 

matéria é lama e lama podre, só mesmo coisa de 

inconscientes. 

Valorizar aquilo que não tem valor? Dar valor aquilo que 

não tem? Chega de viverem iludidos com as ilusões da 

matéria, aí dessa lama, iludidos por lama, iludidos por lama 

fantasiada de boa. E os iludidos inconscientemente brigando, 

se devorando e guerreando, se acabando e morrendo por 

estarem dando valor a lama. Por estarem iludidos por esta 

lama, traidores de si mesmos, traindo a si mesmos. 

Sendo ruim para si mesmo, sendo um monstro para si 

mesmo, por se deixar dominar por esta lama fantasiada. Por 

ser lama tudo se acaba, e por ser lama tudo fica velho e se 

acaba. 

Tudo se acaba, tudo apodrece, tudo se acaba por ser 

mentira, tudo mentira e todos traídos por esta mentira, e por 

ser mentira, tudo se acaba. 

Tudo se transforma em nada, e deste nada, tudo chega ao 

que era. Era o que? Nada! 

Geraram do nada, foram feitos do nada, surgiram deste 

nada, formando-se neste tudo aparente, neste tudo fantasiado, 

acabando em nada, regressando ao nada, o tudo aparente se 

transformando em nada. É o extermínio dos traidores de si 

mesmos. Tratem de conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, para ficarem curados destas idiotices todas, que 

não passam de grandes idiotas. 
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Todas estas notas falsas, traindo a si mesmos, traidores 

de si mesmo enganam a si mesmos. Embromam a si mesmos, 

sem nenhuma recompensa boa a não ser somente o fracasso, 

pelo sofrimento, desses palhaços inconscientes, que pensam 

que sabem viver, se soubessem viver, como pensam que 

sabem, não estariam aí nesse mundo sofrendo, não estariam aí 

nesse mundo condenados à morte, se soubessem viver não 

estariam nesse mundo só para sofrer, desde que nascem até 

que morrem, é uma vergonha dizerem que sabem. Sabem o 

que? 
 

Se soubessem não sofriam, se soubessem não estariam 

agonizando, se soubessem não estariam expostos a todos os 

males, a todas as enfermidades, a todas as doenças. Se 

soubessem não estariam vivendo sem garantia nenhuma. 

 

Mas um louco, por não saber o que diz, diz sempre que 

sabe o que está fazendo. 

 

Um inconsciente, que não sabe o que diz, diz sempre que 

sabe o que está fazendo. 

 

Só mesmo um doente, que está variando, não sabendo o 

que diz, continua sempre a dizer que sabe. 

 

E se perguntar a um doente destes, a um enfermo destes, 

o porquê está aí nesse mundo, só para sofrer e condenado a 

morrer, o doente não sabe responder, e sempre variando, 

continua com a mesma mania dizendo que sabe. 

 

Portanto, penitentes sem condições de argumento algum, 

tratem de conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Para então, sim, saberem o que dizem e não viverem latindo 

como um cão doente, como um cão hidrófobo, um cão raivoso 

ou um papagaio que só sabe falar aquilo que o ensinaram, 

aquilo que com muito sacrifício aprendeu com este saber do 

nada, que não vale nada. O saber do nada o que é que vale? 
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Nada! Não tem valor algum então, os argumentos de quem 

não tem valor algum, não tem proveito nenhum. 

É preciso que a humanidade se conheça e se reconheça 

com esta insignificante exposição, do que são estes seres em 

confusão. 

Já dá para pensar e se colocar em seu lugar, tratando de 

conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para saber o 

que fala, para conhecer o seu verdadeiro lugar de Racionais 

puros, limpos e perfeitos, sem defeitos, e deixar de viver 

como bicho, como está vivendo, nessa lama, sem saber o que 

diz, quebrando sempre o nariz e por assim ser, sofrendo 

sempre. Tratem de conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Mas conhecer de verdade, conhecer a fundo, 

quer dizer, se Imunizar, e não superficialmente, pois assim 

não terão amadurecimento algum do que seja IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, e para ter amadurecimento e reconhecimento do 

que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, é preciso o tempo 

necessário. 

Não é assim, correr os olhos no conhecimento 

superficialmente e dizer logo que conhece, só porque correu 

os olhos superficialmente, sem conhecer verdadeiramente. 

É preciso tempo para haver o amadurecimento do 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Esses apagados vivem aí em trevas, nesse encanto 

pavoroso, vivendo como um animal, como um bicho, sob o 

domínio do elétrico e magnético, com esses dois fluidos 

ferozes, aí nesse desequilíbrio infernal, nessa vida de mortal, 

que morre sem saber por quê. Nascendo aí sem saber por que 

nasceu, sofrendo sem saber por que, ignorando a existência do 

mundo. 

Ignorando a sua existência no mundo, uns palhaços 

desses, com essas sábias burrices, dizendo que sabem. Sabem 
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o quê? Sabem é sofrer igual a um animal, que nem um burro, 

com esse fardo de lama podre, que é o corpo. 

 

Matéria que surgiu do nada e acaba em nada! O que é 

que sabem? Nada! Vocês falando e um nada falando é a 

mesma coisa. 

 

É a mesma coisa, sem saber o que está dizendo, o nada 

fala e o que o nada fala, não vale nada. 
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CONTINUAÇÃO DA DEFORMAÇÃO 

 

 

 

 
O Sol, como já sabem, foi feito das virtudes perdidas dos 

corpos anteriores a esses, que são justamente dos seres que 

entraram pela parte que não estava pronta para entrar em 

progresso. 

 

Esta parte começou a descer e a se deformar eles, 

perdendo as virtudes e estas, se reunindo com o tempo. 

 

Com o tempo começou a esquentar cada vez mais, daí 

originando-se uma luz, se deformando em uma luz e esta luz, 

cada vez mais quente, até que se deformou numa brasa de 

fogo. 

 

O Sol é de origem Racional, de origem de uma 

transformação que se deformou como está. Então, trata-se este 

mundo de origem Racional, deformado, por ser o Sol de 

origem Racional, deformada. 

 

Trata-se de uma deformação Racional e por ser uma 

deformação Racional existiu o por quê. O porquê de serem as 

virtudes dos corpos anteriores a estes, que foram se perdendo, 

conforme iam se degenerando, como uma coisa que se 

degenera e se transforma em outra. 

 

Como tudo se transforma, perderam as virtudes de pouco 

em pouco, sem sentirem e o resultado foi este: as virtudes que 

foram perdendo, originaram o Sol. 
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Vieram se transformando até que com o tempo, a 

extinção desses corpos e as virtudes que perderam, se 

transformaram em outro Ser, que é o Sol. 

 

Por isso, tudo se transforma. Mas por que esses 

habitantes da PLANÍCIE RACIONAL, puros, limpos e 

perfeitos entraram por este pedacinho da Planície que não 

estava pronta para entrar em progresso? Entraram pela 

liberdade que tinham e têm, pelo livre arbítrio que até hoje 

todos têm. 

 

Não sabiam que as conseqüências eram estas; por serem 

puros, nunca conheceram o que é o sofrimento. 

 

Foram advertidos que esta parte não estava pronta para 

entrar em progresso, mas quiseram progredir para ver o 

resultado da mesma pureza. 

 

O resultado da mesma pureza, é que essa parte começou 

a se desprender da Planície, que está lá em cima. 

 

Eles, como eram puros, continuavam no seu progresso 

de pureza e essa parte cada vez mais descia, ficando distante 

da Planície, que está lá em cima. 

 

Eles, pensando que iriam muito bem, porque eram puros, 

não sentiam que estavam perdendo as virtudes. 

 

Assim foram indo sem sentir e sem sentir veio a extinção 

deles. Transformaram-se em outros seres, que foram as 

virtudes perdidas, que deram origem a este foco de luz. 

 

―E eles não viram que vinham errados?‖ Não, porque lá 

não existem erros. ―E como é que erraram assim?‖ Não 

erraram assim, pensavam e julgavam que estavam certos, 

pensavam que iam bem. Porque eram puros, nunca sofreram, 
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nunca conheceram o mal, foram uns tantos de um número 

reduzido que entraram por essa parte. 

 

―Mas eles eram puros e não podiam errar.‖ 

 

Eles não erraram era uma parte da Planície pura, que não 

estava pronta para entrar em progresso. 

 

E eles, como puros entraram por essa parte, que não 

estava pronta para entrar em progresso. 

 

Começou a descer e eles como eram puros e essa parte 

era pura também, julgavam que iam muito bem com o seu 

progresso de pureza e o resultado desse progresso de pureza 

foi que começaram a perder as virtudes sem sentir. 

 

Assim foi, até que se extinguiram sem sentir, como uma 

pessoa que, de tão velha, morre, se acaba sem sentir. 

 

Esta é uma insignificante comparação, não é que eles 

ficassem velhos e sim, se extinguiram naturalmente. 

 

As virtudes que perdiam se reuniram e deram origem a 

este foco de luz, é uma Luz Racional deformada, dos seres 

anteriores, que se transformaram nesta luz. 

 

Agora, diz o infante: ―Eles não deviam errar.‖ 

 

Digo EU: ―Eles não erraram, nunca conheceram erros.‖ 

 

É que esta parte era pura e eles puros também, mas não 

estava pronta para entrar em progresso. 

 

Eles sabiam disso, mas não sabiam o que poderia 

acontecer e se tomaram essa atitude é porque lá em cima não 

há coação de liberdade. 
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Agiram puramente, porque eram puros. Então diz o 

infante: ―Mas se eles eram puros, não deviam errar.‖ 

Mas é preciso que se note que lá não há deformação para 
haver erros. 

Erros é aí na deformação. Eram puros, sabiam que esse 

pedacinho não estava pronto para entrar em progresso. Mas, 

por ser um pedacinho puro também, começaram a progredir 

por conta própria. 

O resultado é que esta parte veio descendo, descendo 

sempre e deu origem a esse buraco que está aí, já esclarecido 

nas lições anteriores. 

Isto é para que sintam que esse mundo é uma 

deformação Racional, de onde se originou e como se formou  

e a causa deste primórdio Ser. Ser o quê? 

Ser encanto Racional, de origem Racional, de origem 

deformada de puros, limpos e perfeitos, que se deformaram 

assim desse jeito e ficaram completamente desconhecidos da 

origem do seu Ser. 

O encanto é devido à extinção dos corpos anteriores a 

esses. Agora está na hora da transformação, dessa deformação 

para o seu estado natural. 

E eis aí o histórico deste mundo fluídico de suas 

partículas, de suas sementes e das sete partes que compõem 

estes corpos fluídicos em matéria fluídica elétrica e 

magnética. 

Então ficaram todos dentro desta formação, sem saberem 

como tudo isto surgiu. 

Nem poderiam saber, por serem encantados; surgiram do 

nada, geraram do nada, formaram-se do nada; este tudo 

aparente que é o corpo se transformando em nada. Não 
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podiam de maneira alguma dar solução deste mundo que 

habitam provisoriamente, por não ser o verdadeiro mundo, o 

verdadeiro é lá em cima na PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Estão todos nesse provisório, com esse tudo provisório, 

com essa vida provisória. 

 

Nunca poderiam saber e conhecer a origem deste mundo 

provisório, com esta vida provisória. 

 

Por ser uma vida provisória é que não sabiam por que 

ficaram assim. 

 

Fazendo uma infinidade de planos, uma infinidade de 

conjecturas e tudo sempre na mesma, por não encontrarem o 

rumo certo, mas agora está aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Isto é um histórico muito longo, muito importante e 

muito lindo, que com a continuação chega ao brilhantismo da 

verdadeira convicção Racional. 

 

Então vejam quantos transes já passaram, quantas 

transformações já passaram e agora esta outra transformação, 

que é a última, para o estado verdadeiro natural de puros, 

limpos e perfeitos. 

 

Esta é a última transformação para o estado natural. Esta 

é a última transformação de uma infinidade de transformações 

que já se passaram, até chegarem como estão e terem o 

conhecimento do que se passou, porque se passou, o porquê 

de estar se passando esta transformação de animais Racionais 

para o seu lugar de origem de Racionais puros, limpos e 

perfeitos da PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então está aí mais um pedacinho de onde vieram, como 

vieram, para onde vão e como vão, para o lugar de origem. 
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Para evitar perguntas, para não perguntarem coisa 

alguma e para não terem coragem de fazer perguntas, é que 

EU faço esses chamados de atenção, para se colocarem em 

seus lugares e aguardarem todo o conteúdo da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Todo o conteúdo quer dizer: o histórico completo e o 

complemento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

O complemento quer dizer: o amadurecimento de si 

mesmo, do conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Para haver o complemento de si mesmo, deve ser 

Imunizado com o Fluido Racional dentro do seu ―eu‖, 

fazendo a ligação com a base de origem dos animais 

Racionais. 

 

Então tem que haver o amadurecimento para este 

complemento, quer dizer: para ficarem completos. 

 

Completos quer dizer: terem conhecimento e 

reconhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Mas existem muitos apressados que lêem 

superficialmente e por lerem superficialmente não sabem 

explicar, não sabem expor, nem muito menos contar com 

riqueza de detalhes, minuciosamente, o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

E só por lerem superficialmente, sem nada saberem 

explicar ou dando uma explicação muito insignificante, têm 

coragem de dizer que sabem o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

Só porque já leu superficialmente e sabe dar uma 

explicação muito vaga, muito simples, que não dá para 
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ninguém entender, diz que já sabe e conhece o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Por ser prosa, por ser convencido, por ser vaidoso, diz 

que já sabe e que conhece, mas não sabe explicar com riqueza 

de detalhes o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Esses são os sabe-tudo que não provam o que dizem, 

dizem que sabem, que conhecem e na hora de explicar não 

sabem coisa alguma, a não ser muito vagamente, mas, é  

mania de todos os adiantados sempre dizer que sabem, que 

conhecem e na hora de provar o que dizem não sai nada. 

 

Para ter este conhecimento é preciso que a pessoa leia 

todos os dias, porque se torna um pouco complicado, por ser 

desencanto, o desencanto para o encanto. 

 

O encantado, por ser encantado, acha complicado, mas 

não tem nada de complicação; a complicação quem faz é o 

próprio encantado. 

O encantado, que já é um confuso de natureza, é de 

natureza confusa devido ao elétrico e magnético que faz esse 

desequilíbrio essa desregulagem. Torna-se um ser confuso, já 

sendo confuso consigo mesmo e fazendo confusões daquilo, 

que não conhece. 

Tudo que o encantado não conhece faz confusão, até 

conhecer, para cessarem as confusões. E é por isso que a 

pessoa lendo superficialmente não sabe ainda o que diz. Para 

saber o que diz é preciso haver amadurecimento, o tempo 

necessário para conhecer, saber explicar e contar o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Não sabendo explicar, não sabe 

contar com riqueza de detalhes o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Não pode ser Imunizado porque não conhece o 

que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Conhece sim, 

superficialmente, porque leu várias vezes, mas não leu para 
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entender o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Então é 

preciso tempo e persistência na leitura; do tempo vem o 

amadurecimento do conhecimento, do que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Uma pessoa não sabendo historiar explicar, 

contar, descrever o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, não 

pode ser Imunizado. Lendo superficialmente, não sabe contar 

o que conhece. Se pedem uma explicação se atrapalha todo, 

fica todo confuso e não sabe explicar nada. 

 

Esses assim têm coragem de dizer que sabem e que 

conhecem; é preciso o amadurecimento, a persistência na 

leitura, é preciso ir guardando aos poucos no seu íntimo, no 

seu ―eu‖, o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Muitos dizem que sabem e que conhecem, mas se forem 

dar uma explicação esta será muito vaga; se forem 

combatidos, se atrapalham. 

 

Se for dar uma explicação se atrapalha todo, fica 

entupido, por quê? Porque só conhece superficialmente. 

 

Na hora de mostrar o que sabe e o que conhece, não 

mostra nada, não sai nada, por não ter a persistência na 

leitura. Para explicar, é preciso um conhecimento integral, 

para poder ser Imunizado, daí receber todas as orientações 

precisas para o equilíbrio da vida. 

 

Por meio do Fluido Racional, da Luz Racional, haverá a 

paz, o amor e a fraternidade, por estarem ligados a sua base de 

origem. Uma vez ligados a sua base de origem, são um 

pensamento só, uma orientação só, a orientação Racional. 

 

Então haverá paz entre todos, brilhará a paz Universal 

por todos estarem integrados à Eternidade. A regulagem 

perfeita, a regulagem Racional de um por todos e todos por 

um. 
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No elétrico e magnético, todos estão desregulados, todos 

desequilibrados, por o animal Racional não pertencer a essa 

base. 
 

Está aí a causa do desequilíbrio do mundo, do 

desequilíbrio de todos, do desentendimento de todos, do 

desequilíbrio geral, por ser a base do irracional. 

Está agora aí a verdadeira salvação Racional, todos 

vivendo unidos à Eternidade. Por desconhecerem o verdadeiro 

conhecimento natural de todos estavam fora do verdadeiro 

natural, com o domínio do elétrico e magnético. 

Nunca poderiam conhecer o verdadeiro natural e por não 

conhecerem o verdadeiro natural, adotaram esse natural 

aparente do elétrico e magnético. 

Todos vivem de aparências por não conhecerem o 

verdadeiro natural, como agora estão conhecendo, o natural 

de Racionais puros e limpos, a origem de todos os animais 

Racionais. 

Imunizar quer dizer: perder todas as impurezas do 

elétrico e magnético, afastar todas as impurezas do elétrico e 

magnético, por estarem sob o domínio do seu verdadeiro 

natural de Racionais, puros, limpos e perfeitos. 

Vivendo Racionalmente e não irracionalmente. O mundo 

agora entrou na verdadeira fase da vida, a fase do seu 

verdadeiro natural, a fase Racional. 

A fase da paz, da fraternidade, do amor e do equilíbrio 

Racional; haverá uma grande modificação, da base do 

irracional para a base Racional, do tudo aparente, para o tudo 

verdadeiro, do sujo para o limpo, do imperfeito para o 

perfeito, do ruim para o bom, do errado para o certo. Assim, 

todos iluminados pela luz do seu verdadeiro natural, a Luz 

Racional. 
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E daí enxergando outras coisas, vendo outras coisas, que 

no elétrico e magnético não podiam ver, sabendo de outras 

coisas pelo progresso ser Racional, todos progredindo 

Racionalmente. Estão todos felizes e contentes, por saberem e 

conhecerem porque sofriam tanto no elétrico e magnético, 

porque iam de mal a pior e porque não vão sofrer mais e sim 

de bem para melhor, com o progresso Racional. Todos estão 

felizes e contentes, por ser banido o sofrimento para sempre. 

Todos viviam, mas não sabiam por que viviam e por não 

saber, tinham que levar esta vida de inconscientes. 

 

Hoje, sabendo o porquê de tudo, alegres, contentes e 

felizes por conhecerem a sua verdadeira base de origem. 

Sabiam que eram animais Racionais, mas não sabiam o 

porquê, pois não conheciam a origem. E hoje, conhecendo e 

sabendo, sentem os efeitos do Fluido Racional. Portanto, 

muita alegria no mundo inteiro, muitos festejos no mundo 

inteiro, satisfações estas, para comemorar esta grande 

descoberta em benefício da salvação de todos, por 

conhecerem a sua origem. 

 

Tem que ser feitos esses comentários explicativos, para o 

brilhantismo do conhecimento de todos. Não havendo 

explicação, não há entendimento e para que haja 

entendimento é preciso que haja esses comentários 

explicativos, do que é e do que não é. Repetições de vários 

modos para o bom entendimento, para os que custam a 

entender as coisas. 

 
Tem os que custam a entender e tem os que entendem 

logo, tem aluno cabeça dura que vai para uma escola e sai de 

lá mais burro do que entrou, é o que custa a entender as 

coisas. Há outros que não precisam de tantas explicações, 

precisando que se note que isto é para todos e o mundo está 

cheio de cabeças duras. Está cheio de confusos e aos confusos 

é preciso dar muitas explicações e às vezes, mesmo com 
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muitas explicações acabam por não entender coisa alguma, 

por serem confusos demais; são os tais que vão para uma 

escola e saem de lá pior do que quando entraram. 

 

Então, há necessidade dessas variações de explicações e 

de repetições; para um bom entendedor, não precisava tanto, 

mas para o mau entendedor, tudo isto ainda é pouco. 

 

Estas observações, já tenho feito de várias maneiras: tem 

os cegos de olhos abertos que custam a entender o que está 

tão claro e tem outros que enxergam logo, não precisam de 

repetições entendem logo; para os que entendem está repetido 

até demais e não precisava tanto e para os desentendidos 

ainda é pouco. Lê e quando acaba de ler fica na mesma; se 

perguntar o que leu, não sabe. 

 

E assim isto é para o mundo, o mundo está cheio de 

confusos está cheio de desequilibrados está cheio de pessoas 

rudes, pior do que bichos. E para os rudes tudo isto é pouco, 

os rudes nunca então satisfeitos, porque já são desentendidos 

pela sua rudeza. 

 

O rude está vendo que é pedra e diz que é pau está vendo 

que é pau e diz que é pedra; os rudes não se conformam com 

coisa alguma, somente com as suas rudezas, com o seu ponto 

de vista de rudes, com a sua convicção de rudes. 

 

Têm as entranhas duras como pedras e para esses é 

preciso explicar de todas as maneiras, de todas as formas, 

repetir de várias maneiras, de várias formas para ver ainda se 

o rude interpreta. O rude é que nem o animal empacador, 

―daqui não saio, daqui ninguém me tira,‖ fica empacado com 

aquela convicção. 

 

O rude é fanático e o fanático é um inconsciente, um 

louco está dominado por aquela loucura, fanatizado 
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embriagado e convencido de que está certo com a sua 

convicção. 

O mundo está cheio de fanáticos desta ordem e para 

esses, é que é preciso repetir muito explicar muito para curar 

o fanático do seu fanatismo. 

 

O fanático é um doente que está variando e quem varia 

não sabe o que diz, nem muito menos o que faz. 

 

Então, para curar a doença desses fanáticos é preciso 

repetir muito explicar muito; para curar esses doentes, que 

estão fanatizados pelas mentiras do encanto, pelas ilusões do 

encanto e pelas artes do encanto, porque toda a filosofia é 

arte, toda a ciência é arte, toda a doutrina é arte. 

 

Tudo que é feito pelo homem é arte e o que é arte não é 

natural; o que não é natural não é verdade, aparenta ser 

verdade, mas aparências não são verdades. 

 

A verdade está no natural de Racionais, puros, limpos e 

perfeitos; esses que estão fanatizados por estas artes de 

ciências, de filosofias, de doutrinas; esses fanáticos estão 

embriagados e obcecados pelas artes, por essas falsas 

verdades. 

Atraídos e traídos por essas ideologias do mundo das 

artes, tudo é aparência, é fantasia aí do encanto, do elétrico e 

magnético. 

Então, para esses fanáticos, é preciso uma infinidade de 

repetições para curar esta doença que é o fanatismo pelas 

coisas do encanto. 

 

Encanto quer dizer: mentira; nem vendo que foram feitos 

do nada, se tornam num tudo aparente e o tudo aparente acaba 

em nada. 
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Então o fanático está fanatizado por este tudo aparente e 

convicto de que no tudo aparente é que está a verdade, por 

desconhecerem o tudo verdadeiro. Vendo o tudo verdadeiro 

ainda fica duvidando, porque está fanatizado por este tudo 

aparente, vivendo de aparências, aparentando aquilo que não 

é, vivendo hipocritamente desse jeito, com esta vida de 

mentiras e por isso perde-a sem querer perdê-la e, fanatizado 

por tudo isso diz que a mentira é verdade. 

 

Para curar esses doentes é preciso uma infinidade de 

repetições, porque o fanático acha que esta vida de mentiras é 

a verdadeira e na mesma hora cai em contradição porque não 

se conforma com o sofrimento, nem muito menos com a 

morte. Para ver o quanto os fanáticos são confusos e para 

curar esta doença, é preciso uma infinidade de repetições de 

várias maneiras e de vários modos. 

 

O fanático tem esta vida como se fosse verdadeira e nem 

vê que ela acaba por não ser verdadeira. 

 

Nem vê que está iludido, que tudo que compõe esta vida 

não é verdade, por isso tudo se acaba, por coisa alguma ser 

verdadeira é que tudo se acaba. 

Mas o fanático, como sempre um iludido, nem vendo 

que por não ser verdadeiro este tudo aparente, tudo se acaba, 

ele não se convence e ainda fica variando. 

―Será ou não, será que não é verdadeira? Será que é 
verdadeira.‖ O fanático, vive variando deste jeito. 

 

Para o fanático, todas as explicações são poucas, ele está 

vendo a nulidade do seu próprio ser que surgiu do nada, se 

formou num tudo aparente e que tudo é aparência só. E por 

isso, tudo acaba em nada, por ser mentira é que tudo se acaba. 

Então o fanático, para provar que é um iludido, precisa 

explicar de todas as maneiras, para poder convencer todos 
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estes que nunca souberam de onde vieram, nem para onde 

vão, a não ser agora que estão sabendo. 

 

Todos fanatizados pela sua ideologia e todos esses 

fanáticos dizem que estão certos; o fanatismo é tanto que 

dizem que estão certos. 

 

Fanáticos quer dizer: atrasados, nem vendo que o 

sofrimento vem provando a nulidade de tudo isto. 

 

Os fanáticos sempre arranjam um remendo para dizer 

que a mentira é verdade, acabando tudo isto com o tempo. 

Porque o mal, por si mesmo se destrói; quem vai mal acaba 

mal e assim eis um pedacinho da história dos fanáticos. Quem 

vai mal, por si mesmo se destrói, os fanáticos por si mesmo se 

destroem. 

 

O Fluido Racional é a verdadeira luz dos animais 

Racionais, esta é que é a luz natural dos animais Racionais. 

 

Os animais Racionais têm a sua luz verdadeira, que é o 

Fluido Racional e o animal irracional com sua luz verdadeira, 

que é o elétrico e magnético. 

 

Portanto, a luz do Racional, é uma e a luz do irracional é 

outra, assim, o animal Racional tem que enxergar por meio de 

sua luz, tem que ficar iluminado pela sua luz e uma vez 

iluminado pela sua luz enxerga toda a PLANÍCIE 

RACIONAL por estar sendo iluminado pela Luz Racional. 

 

Assim sendo enxerga toda a Planície aqui em cima, com 

os seus habitantes. 

 

Porque a luz é daqui da PLANÍCIE RACIONAL e sendo 

iluminado por essa luz, vê tudo aqui em cima, por estar ligado 

por meio do Fluido Racional que está dentro do seu ―eu‖. 



275 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO –2º O 

 

 

Então vê aqui em cima a sua base de origem de animais 

Racionais. 

Para adquirir a luz do seu verdadeiro natural é somente 

ler todos os dias, para conhecer profundamente, 

conscientemente, o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Então aí fica Imunizado e está aí a verdadeira luz do 

animal Racional, a verdadeira luz do natural de todos e não 

essa aí, do elétrico e magnético, que é a luz das trevas, é a luz 

do fogo. Todos em trevas, a luz do animal irracional; 

enquanto estirem aí sob essa luz das trevas têm mesmo que 

sofrer e muito, porque estão sob a luz do fogo, a luz das 

trevas, do elétrico e magnético. 

Porque essa, não é a luz dos animais Racionais e, por 

não ser a luz dos animais Racionais, haja a sofrer; está aí a 

causa do sofrimento. 

Tudo, porque desconheciam o seu verdadeiro natural e, 

agora, conhecendo e sabendo o porquê do sofrimento da 

humanidade. Tratem de conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, para serem iluminados pela sua verdadeira luz 

do natural de todos, da sua base de origem; a Luz Racional é a 

luz dos animais Racionais, é a verdadeira luz natural do 

animal Racional. 

Então, vivendo iluminados pela sua luz, vão fazer uma 

modificação, uma diferença muito grande, como dos 

Racionais para os irracionais. 

A luz verdadeira dos irracionais é aí de baixo, do elétrico 

e magnético. 

A luz verdadeira dos animais Racionais é cá de cima, da 

sua base de origem, é Racional. E para adquirí-la é muito 

simples e muito natural, é só conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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Portanto, todos, daqui um pouquinho, toda humanidade 

estará sendo iluminada pela sua verdadeira luz, a Luz 

Racional, a luz dos animais Racionais. 

 

Por exemplo: o Sol é a luz dos irracionais aí debaixo e o 

sol cá de cima é o sol Racional, dos animais Racionais. 

 

Então cada qual tem a sua base de origem, cada qual tem 

o seu mundo. 

O mundo dos animais Racionais é cá de cima da 

PLANÍCIE RACIONAL e o mundo dos animais irracionais é 

aí de baixo do elétrico e magnético. 

 

Então cada qual dentro do seu mundo, sendo dirigido 

pelo seu mundo, pela sua base de origem, para que tudo dê 

certo. Mas como estavam vivendo desconhecidos de sua base 

de origem, ficavam aí sendo dominados por uma base à qual 

não pertencem. 

O resultado foi ficarem dominados pelas trevas, pela 

escuridão, por estarem fora do seu rumo verdadeiro. 

 

O rumo verdadeiro é de Racionais puros, limpos e 

perfeitos, a origem verdadeira dos animais Racionais. 

 

Então tratem de se Imunizar para ficarem sob o domínio 

da luz verdadeira de sua origem e se entenderem ou entrarem 

em entendimento com os habitantes da PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Que tudo isto para alcançar é preciso um certo 

amadurecimento, para estudar, compreender e saber 

convictamente o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Então todos, mais daqui um pouquinho, iluminados pela 

sua verdadeira luz, se afastam das trevas por terem todo o 
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conhecimento do porquê de viverem assim, do porquê de 

estarem assim; pela convicção desta grande descoberta, todos 

em pouco tempo estarão em forma Racional. 

 

Ninguém vai mais querer viver em trevas, todos vão 

repudiar as trevas, porque chega de tanto sofrer, chega de 

tanto penar, chega de tanta agonia, chega de tanto desespero. 

 

Todos vão repudiar as trevas porque ninguém mais vai 

querer viver assim, sofrendo cada vez mais, por estarem em 

trevas. 

Todos vão fazer questão de possuir a sua verdadeira luz, 

a Luz Racional, a luz do animal Racional, a luz de sua base de 

origem. 

O fluido do verdadeiro natural da pessoa, da origem do 

ser da pessoa, é da PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Este fluido entra dentro do animal Racional, por ser de 

origem Racional, faz a limpeza do corpo da pessoa e fica a 

pessoa dentro dessa luz. 

 

E por ser do verdadeiro natural da pessoa, aparece a 

vidência na pessoa, a Vidência Racional. 

 

Com a Vidência Racional, a pessoa vê tudo que é do 

Racional; a pessoa vê daqui da terra, grande parte da Planície 

lá em cima, seus habitantes com o seu progresso de pureza; vê 

o RACIONAL SUPERIOR e conversa com todos pela visão 

Racional, que aí na matéria tratam de materialização. 

 

Como é de costume os habitantes aí do espaço entre a 

terra e o Sol, do elétrico e magnético, se materializam. 

 

Se apresentam de forma ou maneiras que entendem, mas 

na parte Racional não há matéria. 
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Então, trata-se de visão, a pessoa vê o outro, conversa, se 

entende por ser da mesma categoria. 

 

O animal Racional, com a visão Racional ou com a 

Vidência Racional, se comunica e vê o que é de sua origem 

Racional. 

Então vê grande parte da PLANÍCIE RACIONAL, vê os 

habitantes, vê o RACIONAL SUPERIOR. 

 

Se entende pessoalmente com os habitantes pela 

Vidência Racional, por estar ligado ao seu lugar de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Para conseguir tudo isto é preciso ter persistência na 

leitura, para conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

para conhecer o que é um encantado e o que é um ser 

desencantado, para conhecer o encanto e o desencanto. 

 

Então maior alegria universal do que esta, nunca existiu; 

será a alegria das alegrias. 

 

Aos primeiros contactos com os habitantes da 

PLANÍCIE RACIONAL, ficarão emocionados e chorarão de 

alegria e de emoção. 

 

E assim, vai se dar com todos inteira satisfação de 

conhecer o seu mundo de origem, que é o que todos ansiavam 

por saber. 

―Onde é o nosso mundo de origem? Onde está o nosso 

mundo de origem?‖Eram perguntas que ninguém respondia e 

hoje, tão naturalmente em mãos de todos. 

 

Assim todos são orientados pelo seu verdadeiro mundo 

de origem, tudo dando certo na vida de todos, porque não há 

gente ruim no mundo. O ser humano é bom, o ser humano se 
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torna ruim e se tornou ruim por não conhecer a sua verdadeira 

base de origem. 

 

O ser humano é bom, por ser de origem boa, de 

Racionais puros, limpos e perfeitos. 

 

O ser humano é de origem pura, de origem Racional e 

por isso é animal Racional. 

O que faz o ser humano ser ruim? É que o ser humano 

está sendo dominado e comandado por uma base a qual não 

pertence, o elétrico e magnético; estes dois fluidos monstros é 

que fazem do ser humano um joguete, ser aquilo que o ser 

humano não é. 

 

Então, por estar sob o domínio de uma base à qual não 

pertence é que o ser humano se tornou desequilibrado, por 

estar sob o domínio da base das feras. É por isso que o ser 

humano se tornou uma fera, um animal feroz, por estar sendo 

dominado por uma base á qual não pertence, o elétrico e 

magnético. 

Esta base é a base dominante dos irracionais e o ser 

humano é dominado por ela, a base das feras. 

 

Os seres humanos, recebendo o domínio da base das 

feras, dos irracionais, tinham que se tornar ferozes também, 

por estarem sob o domínio da base das feras. 

 

É por isso que o ser humano se tornou uma fera, um 

animal feroz, por estar sendo dominado por uma base a qual 

não pertence, o elétrico e magnético. 

 

Está aí o porquê do desequilíbrio da humanidade, porque 

o ser humano se tornou uma fera, sem ser fera embora sendo a 

sua origem boa, mas ficou ruim por estar fora da sua 

verdadeira base de origem e por estar sendo orientado por 
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uma base à qual não pertence, o elétrico e magnético. A base 

do ser humano é Racional, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, agora, todos conhecendo a sua verdadeira base de 

origem e sendo orientados por sua base de origem, vão ser 

aquilo que são: bons; por se afastarem ou por serem afastados 

da base à qual não pertencem. 

 

Por isso não há efeito sem causa. E qual é a causa do ser 

humano ser assim? É o fluido elétrico e magnético. 

 

Apesar de estarem aí dentro desse conjunto elétrico e 

magnético, a origem é outra, por isso são animais Racionais, 

são de origem de outro mundo superior a este, que é a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

Mas agora, todos entram em forma Racional, por 

conhecerem o seu mundo verdadeiro; todos querem tudo de 

bom, do seu mundo verdadeiro. 

 

Então se imunizam para receber todas orientações do seu 

mundo verdadeiro e a vidência do seu mundo natural, a 

Vidência Racional, para se comunicarem pessoal-mente com 

o RACIONAL SUPERIOR, com os Racionais e verem toda a 

Planície com seus habitantes. 

Então está aí a pessoa em vida integrada à Eternidade, 

por ter o contacto com os eternos, ver os eternos, conversar 

com os eternos e passar a ser eterno também, por estar ligada 

ao seu verdadeiro mundo de origem, à Eternidade, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então todos vivem alegres, felizes e contentes para o 

resto da vida, por se encontrarem a si mesmo. 

 

Agora, a vida do embuste é a vida do elétrico e 

magnético, embusteirismo grosseiro; e assim, todos 
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abandonando o embuste, o elétrico e magnético e abraçando o 

seu mundo verdadeiro, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Tem pessoas que ao ouvirem estas revelações, ao lerem 

estas revelações, ficarão tão emocionadas, que ficarão doentes 

de emoção, porque a alegria demais adoece. 

 

Isto são revelações que nunca vieram ao mundo, hoje 

chegam aqui tão naturalmente, porque já estão preparados 

para recebê-las. 

Mas quem não está preparado, recebendo assim de 

surpresa estas revelações, ficará emocionado e até adoece, por 

ser surpreendido por uma coisa que nunca poderia esperar. 

 

A alegria de todos é geral, a satisfação esta nem se fala, 

assim vai o mundo entrar na forma real, a forma RACIONAL. 

E assim tudo se acaba naturalmente, sem sentirem abalo 

algum, como a vida que a pessoa vai perdendo, se acabando 

sem sentir. 

As virtudes, as partículas, as sementes, todas são 

transportadas para o seu lugar de origem, por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

É uma coisa natural e por ser natural ninguém sente 

ninguém percebe, porque vai se acostumando com as 

circunstâncias. 

 

É a mesma coisa, ninguém sente o crescimento, ninguém 

sente a velhice, vai se acabando sem sentir e assim é tudo. 

 

Então vindo a transformação desta deformação para o 

estado natural, tudo regressando ao seu verdadeiro lugar de 

origem. Vão perdendo as partículas fluídicas, as sementes 

fluídicas, as partes fluídicas e tudo isto se reunindo, se 

tornando em um só corpo, sendo transportado para o lugar de 
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origem, findando assim o elétrico e magnético, naturalmente. 

Porque o Fluido Racional deformado é um corpo que está 

ligado a todas as sementes, a todas as partículas, às sete partes 

do porquê todos são assim. 

Uma vez este fluido, sendo retirado pela IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, carrega esse conjunto todo em um corpo só. 

 

Acaba o mundo fluídico elétrico e magnético este 

conjunto fluídico, que compõe este corpo fluídico, porque os 

causadores de todos os seres materiais das vidas são os 

fluidos; e uma vez os fluidos, sendo retirados, não nasce mais 

nada, acabou a vida deformada. Mas tudo isto é natural que 

ninguém sente o abalo de espécie alguma. 

 

Cada corpo fluídico elétrico e magnético em que 

Racionalmente se deformou, cada corpo é formado por sete 

sementes fluídicas ou compõe sete sementes fluídicas. 

Compõe sete partículas, compõe sete partes do porquê de 

todos serem assim Esses corpos, saindo daí por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, vão diminuindo a intensidade 

ou a quantidade dos fluidos, que são os causadores da 

geração, criação e formação. 

 

Assim, conforme vão saindo desta deformação, tudo vai 

diminuindo, sumindo, até desaparecer naturalmente, por o 

corpo fluídico elétrico e magnético ser transportado para o seu 

lugar natural, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Não é dizer que vão sentir o fim deste mundo, ninguém 

sentirá. É a mesma coisa: ninguém sente o seu crescimento, 

ninguém sente a velhice, vai ficando velho sem sentir, é tudo 

natural. 

Vindo as novas gerações se acostumando, se adaptando à 

natureza que encontraram. E assim vem o aparecimento do 

extermínio do que está fora do seu lugar verdadeiro. Vão se 
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imunizando, a Imunização apanha o corpo fluídico que deu 

origem aos seres; e, assim regressam, todos ao seu lugar de 

origem e justamente a transformação para o seu estado natural 

é feita assim desta maneira. 

Assim como se deformou, assim também vem a 

transformação para o estado natural, feita pela 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que conduz o fluido deformado 

para o seu lugar, a PLANÍCIE RACIONAL. Porque isto é um 

conjunto fluídico elétrico e magnético que se deformou e deu 

origem a esses seres materiais. A causa sendo levada deste 

conjunto em partículas para o estado natural, vai diminuindo 

as partículas e as sementes. 

Os corpos fluídicos, todos, serão retirados pela 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL e o potencial deformado, 

também até se extinguir; até ser tirado o último corpo; acabam 

os fluidos, acaba o mundo, porque esse é o mundo fluídico 

elétrico e magnético. 

Por existir uma infinidade de partículas e de sementes, é 

que existe uma infinidade de seres, de vidas todas diferentes. 

Essas sementes essas partículas são componentes do corpo 

fluídico, do corpo Racional deformado. 

Assim, na retirada desses corpos que são os causadores 

dessas sementes, dessas partículas, na retirada deles, não vão 

mais existir sementes fluídicas nem partículas. 

 

Este conjunto elétrico e magnético se acabando, 

naturalmente acaba o elétrico e magnético, acaba o mundo. 

Esse é o verdadeiro conhecimento natural de todos, que 

ninguém conhecia. O seu verdadeiro natural. 

O verdadeiro natural de todos é de Racionais puros, 

limpos e perfeitos, mas desconheciam a sua base de origem, 

sabiam que eram animais Racionais, mas não sabiam por quê; 
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porque não conheciam a origem, desconheciam por completo 

a verdadeira base de sua origem. 

 

Então, ficavam perguntando uns para os outros: ―Onde 

está a nossa base de origem? Onde é a nossa base de origem? 

De onde viemos‖? Ninguém sabia responder. 

 

A resposta era sempre a seguinte: ―Ignoramos, porque 

tudo isto ainda se conserva em mistério‖. 

 

Todos ignoravam e ficavam na mesma, nesta dura 

dúvida de não saberem, nem conhecerem a base de sua 

origem. 

 

Então, por que nos qualificaram de animais Racionais?‖ 

Perguntava outro. ―Não sei!‖ A resposta era sempre a mesma: 

―Não sei!‖ 

Todos nesta dúvida, nesta ansiedade de quererem saber e 

conhecer o seu ponto de origem, o seu ponto de partida desta 

vida e ninguém sabia responder. 

 

Então diziam: ―Ah! Isto tudo ainda se conserva em 

grande mistério, ninguém até hoje soube a sua origem.‖ 

 
Até hoje ignoravam de onde vieram; todos queriam 

saber de onde vieram e para onde vão. 

 

Esta era a pergunta que ninguém sabia responder, que 

ninguém nunca respondeu, de onde vieram e para onde vão. 

 

Estavam todos neste mundo igualmente ao irracional, 

que desconhece a sua origem. 

Então, ninguém se conhecia. Foi sempre uma pergunta 

que nunca teve resposta: ―De onde nós viemos e para onde 

nós vamos?‖ Nunca houve resposta para essa pergunta. 
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Ficavam aí como estão vivendo, sem saberem por que aí 

viviam, sem saberem por que eram assim, sem saberem a 

causa e a origem de serem assim, mantendo tudo isto em 

mistério. 

Cada qual apresentando a sua versão sem base, todas 

contraditórias e acabavam ficando na mesma. Versões estas, 

baseadas em hipóteses, versões estas imaginárias. Acabavam 

todos ficando na mesma por não poderem extravasar, 

solucionar estes enigmas. 

 

Então, muitos ficavam angustiados a dizer: ―Parece que 

sabemos muito, mas não sabemos nada, porque o principal, 

que é a origem do nosso ser conserva-se em mistério.‖ 

 

Ninguém nunca deu solução a estes mistérios, nem a 

estes enigmas: ―De onde nós viemos?‖ Ninguém responde. 

―Para onde vamos?‖ Ninguém responde, porque ninguém 

sabe. 
 

E assim este ponto sempre mantém todos angustiados 

por desconhecerem a sua verdadeira origem. 

 

Agora, tão naturalmente, solucionado de onde vieram, 

como vieram, para onde vão e como vão. 

 

Estão aí as soluções, a base de origem de todos, o porquê 

desta base, onde é esta base, porque ficaram assim como são, 

como estão, de onde vieram, como vieram, para onde vão, 

como vão, o que são e porque são assim. 

 

Por que ficaram sem solução? Tudo está aqui 

esclarecido. Porque o mundo assim é, a origem, a formação e 

a criação de todos os seres. 

 

Tudo isto nunca houve quem respondesse e a ânsia de 

todos era grande em querer saber e conhecer. 
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A ansiedade de todos, a agonia de todos por estudarem 

tanto e ficarem na mesma estudarem tanto para no fim 

dizerem: ―Estamos na mesma‖. ―A nossa origem é um 

segredo da natureza; a nossa origem ainda é um enigma; a 

nossa origem ainda se conserva em mistério. Estudei tanto e 

estou na mesma, porque o principal ninguém sabe responder, 

que é de onde viemos e para onde vamos.‖ 

 

Então, ficava a pessoa dizendo: ―O mundo ainda está 

envolvido em grandes mistérios e será difícil os homens 

desvendá-los. Esta natureza é uma rocha que ainda não nos 

deu a conhecer o nosso verdadeiro natural, para que nós 

conheçamos o verdadeiro natural. Temos que conhecer a 

nossa origem, de onde viemos e para onde vamos. Enquanto 

nós não conhecermos o nosso verdadeiro natural, ninguém 

sabe nada. Ficamos aqui perdidos, vivendo às tontas, vivendo 

às cegas, porque não sabemos o porquê de estarmos aqui 

vivendo. Vivemos aqui no ar, por não conhecermos a nossa 

verdadeira base de origem, o nosso verdadeiro natural. Sim, 

porque ninguém pode provar que o nosso verdadeiro natural é 

este, porque ninguém conhece a nossa origem. Ninguém sabe 

de onde veio, nem para onde vai, Portanto, ninguém conhece 

o nosso verdadeiro natural.‖ 

Eis a razão de ninguém saber o que diz, viviam 

agonizando desta maneira, procurando tudo conhecer. 

O verdadeiro natural está por se conhecer e a verdadeira 

base de origem por se saber. Hoje, tão naturalmente, tão 

simplesmente, nesta linguagem popular, tudo isto está 

esclarecido a contento. Ninguém podia imaginar que estas 

soluções seriam trazidas a público da maneira que está aí tudo 

esclarecido, desta maneira, desta forma. Um personagem de 

outro mundo vir esclarecer a todos o porquê desse mundo e o 

porquê de assim serem, o que são e porque são assim; porque 

o mundo assim é; de onde tudo se originou, como se originou; 

porque se originou e de que se originou. 
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O histórico completo desses feitos microbianos, dessa 

vida de germes, de vírus e micróbios de todas as espécies, de 

todos os jeitos, de todas as formas e de todos o tamanhos. 

 

Hoje chega ao conhecimento de todos, todo este 

histórico de formação, geração e criação de todos. 

 

Muitos assombrados e emocionados exclamarão: ―Só 

mesmo desta forma! Só mesmo desta maneira! Só mesmo 

deste jeito! Pela divina graça do RACIONAL SUPERIOR é 

que poderíamos conhecer o mundo, sua criação, sua formação 

e geração‖. 

 

Outros exclamam de várias maneiras sobre o 

acontecimento deste conhecimento, do maior assunto de todos 

os tempos: o princípio do mundo e o fim do mesmo; o maior 

assunto de todos os tempos. 

 

Não é de hoje que a ciência luta em vão para desvendar 

estes segredos esses enigmas esses mistérios, que se 

conservavam como uma rocha, um rochedo enigmático para 

todos. Então, maior alegria e satisfação Universal não pode 

existir. 

 

A ciência luta com sacrifício imenso para no fim ficar 

sempre na mesma, por não poder desvendar o verdadeiro 

natural. 

 

Está aí, o verdadeiro natural descoberto, a maior 

descoberta de todos os tempos. 

 

Muitos, no princípio, por não conhecerem o que é 

desencanto, por não conhecerem o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, pensavam que fosse uma nova ciência. 

Pensavam que fosse uma nova filosofia, pensavam que fosse 

uma nova doutrina, pensavam que fosse uma nova seita. 
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Quem não conhece, é assim mesmo antes de conhecer; 

sem conhecer faz uma porção de julgamentos a seu modo de 

ver, a seu modo de sentir as coisas e hoje, depois que conhece 

diz: ―Eu me enganei redondamente; eu pensei tanta coisa e 

não era nada do que eu pensei. Hoje estou vendo e 

conhecendo o que é o verdadeiro conhecimento natural de 

todos. Por ninguém conhecer o verdadeiro natural de todos eu 

não podia atinar com semelhante coisa. Eu não podia pensar 

em semelhante coisa; então; pensava uma porção de coisas, na 

suposição de que este conhecimento pudesse ser isto, pudesse 

ser aquilo, ou pudesse ser uma coisa sem importância‖. 

 

Vai muito longe em variedades de modos e de sentidos, 

quando a pessoa não conhece. E o infante diz: ―Eu me perdi 

nas minhas variações de interpretações, porque nunca poderia 

supor que este conhecimento fosse do verdadeiro natural de 

todos, porque o verdadeiro natural de todos era desconhecido 

de todos e eu não podia supor que isto fosse o verdadeiro de 

todos. Comecei a vagar nos meus parcos e insignificantes 

conhecimentos que não davam para entender uma coisa que 

está tão clara. Por não conhecer o nosso verdadeiro natural 

que a ciência nunca descobriu de onde viemos e para onde 

retornaremos. Por nunca encontrar a ciência, resposta para 

isto eu julgava e pensava que isto nunca pudesse vir ao 

conhecimento de todos. Hoje, pelas provas exuberantes e 

insofismáveis, contidas aqui no livro ―UNIVERSO EM 

DESENCANTO‖, caem por terra as fracas alegorias dos meus 

insignificantes e parcos conhecimentos. Por serem 

insignificantes, custei a entender e a compreender uma coisa 

que está tão clara: o verdadeiro conhecimento natural de 

todos. Estes conhecimentos, de tão elevados e profundos, me 

cegaram. Eu fiquei tão cego, que no princípio encarei como 

coisa leviana, por não saber do que se tratava. 

Hoje estou vendo e conhecendo o que é o verdadeiro 

conhecimento natural de todos, que está resplandecendo, às 
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vistas atônitas de todos. No princípio, de tão cego, fiquei meio 

aturdido, meio alvoroçado, por interpretar uma coisa por 

outra. Hoje, vendo e sabendo o real e brilhante testemunho 

desta grande realidade estou convicto que está aí o que todos 

desconheciam: o verdadeiro conhecimento do mundo, o 

verdadeiro conhecimento natural de todos, o verdadeiro 

conhecimento natural do mundo‖. 

 

―E por que estávamos vivendo fora de nosso natural, 

neste encanto deformado? Como nós estávamos aqui, fora do 

nosso verdadeiro natural? E qual é o nosso verdadeiro 

natural?‖ 

É de Racionais puros, limpos e perfeitos, que se 

deformaram em animais Racionais estando toda esta brilhante 

revelação no livro ―UNIVERSO EM DESENCANTO‖. 

 

Esse rico conhecimento está neste livro demolidor de 

angústias, neste livro onde está a salvação de todos. 

 

A IMUNIZAÇÃO RACIONAL é o verdadeiro 

conhecimento natural de todos. O verdadeiro conhecimento 

natural de tudo e o natural é de Racionais puros, limpos e 

perfeitos que se deformaram em animais Racionais. 

 
Todos ignoravam a sua origem e por ignorarem a sua 

origem, não conheciam o seu verdadeiro natural. 

 

Hoje, chegando ao conhecimento de todos, o verdadeiro 

conhecimento natural de todos, que é da base da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que é da base do verdadeiro 

conhecimento natural de todos. 

 

Quem não conhece, pensa que é uma nova ciência, uma 

nova filosofia, que é uma nova seita, que é uma nova 

doutrina. Não é nada disto! É sim, o verdadeiro natural que 
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não conheciam em linguagem simples, pois só se baseavam 

nisto e nada mais. Mas quem não conhece e ouve falar em 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, não sabe o quer dizer 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Por não conhecer, fica fazendo 

uma porção de julgamentos e pensando o que não deve. 

 

A base é o natural de todos, de Racionais puros, limpos e 

perfeitos, animais Racionais deformados. A base é esta, o 

verdadeiro natural deste ser. Então trata-se do verdadeiro 

conhecimento natural de todos. É isto que este conhecimento 

vem tratando de esclarecer a todos; o seu verdadeiro natural 

de Racionais puros, limpos e perfeitos. 

 

Ficaram assim como animais Racionais e desconhecidos 

do seu verdadeiro ser. 

 

No livro ―UNIVERSO EM DESENCANTO‖ estão todas 

essas revelações sobre o verdadeiro conhecimento de todos e 

de tudo. 

Sabem que são assim, mas desconheciam a origem de 

serem assim. 

Não confundam com o parasita. Parasita é aquilo que 

não dá explicação do seu ser e por não dar explicação, vive à 

mercê dos outros explorando os outros, por nada de si 

conhecer. Só explorar por nada saber, Portanto, este 

conhecimento é o que todos há muito desejavam conhecer: o 

seu verdadeiro natural. 

 

Quem não conhece, inconscientemente pensa até que é 

uma coisa nociva, por não conhecer. E depois que conhece 

diz: ―A maldade antecipa movimentos para depois que 

conhece ficar com cara de tacho.‖ 

 

Cara de tacho é aquele que não quer hoje e amanhã quer; 

não gosta hoje, amanhã gosta. Não entende hoje, amanhã 
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entende; não compreende hoje, amanhã compreende; hoje não 

precisa, amanhã esta procurando. É o tacho com essas tachas 

todas, hoje não tem tempo, amanhã tem, assim é a vida do 

inconsciente. Então está aí, o verdadeiro conhecimento de 

tudo para os inconscientes. 

Essas repetições são poucas, porque se perguntar ao 

inconsciente que conhecimento é este, não sabe responder a 

contento. Então é preciso que se repita, para ver se o 

inconsciente sabe repetir o que está aí. 

 

Daí debaixo, por meio do Fluido Racional, dentro do seu 

―eu‖, que são os aparelhos elétricos e magnéticos, o fluido 

liga o aparelho à PLANÍCIE RACIONAL. E daí vindo as 

conferências brilhantes, as conferências Racionais para todos. 

Coisas lindas, coisas belíssimas, coisas que nem podem 

calcular e imaginar que vão escutar, vão ouvir, vão ver. 

 

E assim está aí a felicidade eterna, o amor, a paz e a 

fraternidade dos animais Racionais, acabando todo o 

sofrimento do ser humano, os tormentos, os queixumes, tudo 

de ruim enfim. Por não estarem mais subjugados pelo fluido 

elétrico e magnético, sofriam, mas não sabiam por que 

sofriam e hoje estão vendo e sabendo por que sofriam. Porque 

o mundo sempre foi de sofrimento, devido ao elétrico e 

magnético, que nunca deu paz a ninguém. Com o fluido 

elétrico e magnético, brilha o mal e não o bem. O bem 

aparente sim. 

Está aí, o porquê do sofrimento de todos no mundo, que 

não há esse que não sofra, todos sofrem devido ao elétrico e 

magnético. Agora está aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, os 

mistérios todos desvendados, os enigmas todos desvendados. 

Os enigmas do elétrico e magnético, os mistérios do elétrico e 

magnético, o encanto do elétrico e magnético, tudo é 

desvendado, não há mais mistérios, não há mais enigmas para 

ninguém. 
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A porta da origem de todos está aberta, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a porta da PLANÍCIE 

RACIONAL está aberta para todos, a porta que estava 

fechada pelo elétrico e magnético. Fechada e dura de abrir, 

mas até que se abriu, até que chegou o dia de abrir está aí a 

porta da origem de todos aberta, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Estavam fechados aí nesse buraco pelo fluido elétrico e 

magnético, agora a IMUNIZAÇÃO RACIONAL abriu a porta 

desse buraco, para conhecerem a sua origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, cá em cima. 

 

Agora, já olham cá para cima, daí debaixo, de dentro 

deste buraco e já sabem dizer: ―Abriu a porta da nossa 

origem, não há mais mistérios, sabemos de onde viemos, 

como viemos, para onde vamos e como vamos.‖ 

 

Até então ninguém no mundo nunca soube por que esta 

porta estava fechada pelo fluido elétrico e magnético 

 

Está aí para todos a maior felicidade do mundo, a maior 

felicidade de todos, a maior riqueza de todos, o maior 

brilhante de todos. 

 

A porta aberta da origem de todos, muitos chorarão de 

alegria e muitos vão ficar emocionados, a emoção será muito 

grande entre todos, ao conhecerem o que estão conhecendo 

desta grande descoberta, da maior descoberta do mundo. 

 

A emoção de todos será muito grande, o delírio, a 

satisfação, a vibração, a alegria universal, pois há muito que 

todos no mundo agonizavam. 

 

Assim está aberta a porta da origem de todos, a porta da 

PLANÍCIE RACIONAL, a porta do bem de todos, a porta da 

felicidade de todos, a porta da salvação de todos. 
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Então tratem de se Imunizar para que o fluido de sua 

origem, o Fluido Racional entre dentro do seu ―eu‖, para fazer 

a ligação ao seu lugar de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

E receber todas as orientações precisas para conversar 

diretamente, para estar ligado, conversar, fazer conferências, 

receber instruções, receber orientações, tudo enfim. 

 

Então não percam mais tempo, para que cesse o 

sofrimento para o seu lado, não percam mais tempo. 

Está aí, a porta aberta pelo RACIONAL SUPERIOR, 

para que todos os animais Racionais voltem ao lugar de 

origem. Está aí a porta aberta da origem de todos os animais 

Racionais, para que voltem ao seu lugar de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. Todos têm que entrar por esta porta 

que está aberta, neste encanto. Todos têm que entrar por esta 

porta queiram ou não queiram; esta porta é a porta de regresso 

ao lugar de origem dos animais Racionais. 

 

A origem é Racional e a porta está aberta para todos 

chegarem aos seus lugares de onde saíram da PLANÍCIE 

RACIONAL de puros, limpos e perfeitos. Chega de perder 

tempo na matéria, chega de perder tempo nesta lama podre, 

chega de perder tempo nesta ilusão, chega de perder tempo 

nesta vida sem proveito que é ilusão e nada mais. Chega de 

perder tempo com esta vida aparente, perdem-na sem querer, 

morrem sem querer morrer. 

Chega de enganar a si mesmo, por um tempo tão 

insignificante, por uns aninhos de vida tão insignificantes, de 

tanto sofrimento, de tanta luta sem recompensa. A 

recompensa é a morte e tudo aí para iludir os iludidos, que 

ainda pensam que esta é que é a vida. Esta é a vida dos que 

estão iludidos com a vida, como coisa que a vida fosse 

propriedade de alguém. Ninguém tem direito de viver, se 

tivesse direito de viver não morria, Portanto, a vida não é 

propriedade de ninguém. 
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A vida é uma vida de mentira, é uma vida falsa, é uma 

vida de aparência e por isso morrem sem querer morrer, 

perdem-na sem esperar. 

Portanto, chega de iludir-se, chega de ser um criminoso 

para si mesmo, chega de ser um falso para si mesmo, chega de 

ser um fingido para si mesmo, sentindo uma coisa e 

aparentando outra, representando outra, chega deste cadafalso 

infernal, chega de sofrer, chega de só verem sofrimento pelo 

mundo a fora. 

Chega de tanta monstruosidade, chega de tantos 

desacertos, chega de tantas experiência; de aparências que 

servem para aparentar, não para endireitar e sim para piorar. 

Chega de viverem iludidos, chega de tanta bobagem, 

chega de tanta maluquice, chega de tantos sonhos, sonhando 

de olhos abertos e as decepções umas atrás das outras. 

Portanto, está aí a porta da PLANÍCIE RACIONAL aberta 

nesse encanto pavoroso, para o regresso de todos os animais 

Racionais ao seu lugar de origem de Racionais, puros, limpos 

e perfeitos. 

Chega de perder tempo com o elétrico e magnético, com 

o mal, o magnético é um mal magnetizador, todos 

magnetizados no mundo da dor, das dores, do sofrimento e da 

penúria. 

Chega de perder tempo com o nada, surgiu do nada, é 

um tudo aparente, iludidos para tornar ao nada, surgiu do 

nada, gerou do nada, nasceu do nada e volta ao nada. 

Então, sabendo e vendo que isso tudo nada vale, é um 

tudo aparente, vão continuar a querer valorizar o nada, como 

se fosse um tudo verdadeiro? 

Só mesmo quem não vale nada, que surgiu do nada, não 

vale nada e acaba em nada; estão loucos ou não estão? Estão 

cegos, ou não estão? Cegos de olhos abertos, com essa vida 
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de sofrimentos, de preocupações sem limites, de desmaios, de 

loucuras, de nervosismos, de desequilíbrios. 

 

Por não valerem nada, por surgirem do nada e acabarem 

em nada, lutam sem proveito, um nada em luta pelo nada, 

para acabar em nada. 

 

Só mesmo cegos de olhos abertos, penitentes, se 

penitenciando com este nada, surgiram do nada, valorizam o 

nada, para acabar em nada. 

 

E tudo fica aí, o tudo aparente fica para iludir os que 

surgem do nada, sonhando com o nada, com esse tudo 

aparente, acabando em nada, se martirizando pelo nada, 

guerreando pelo nada, guerreiros vencidos, reduzindo-se ao 

nada. 

Não adiantaram nada as lutas, não adiantaram nada as 

guerras, pois a vida se resume no que começou. Começou do 

nada e termina em nada. 

 

Cegos de olhos abertos sonham com o nada, como se 

tudo fosse, dando valor ao nada, como se tudo fosse, se 

desesperando pelo nada, como se tudo fosse, vivendo nesse 

desequilíbrio, horrivelmente. 

 

Morrem e ficam aí os iludidos guerreando pelo nada; 

então tudo isto é que cegava todos, é que fazia todos 

sonharem. 

 

Era o elétrico e magnético que conservava todos nessa 

brutalidade infernal, porque a vida deste jeito se tornou um 

inferno para todos. 

Por isso, costumam dizer: ―O mundo é um inferno; o 

elétrico e magnético é que cegou todos com o magnetismo, 

todos estão magnetizados.‖ 
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O magnetismo é uma coisa que aparece quando está 

ligado. Desligou, desaparece. 

 

Assim é a vida, está ligada na matéria; desligou da 

matéria, desapareceu, morreu. 

 

Todos estão magnetizados pelo elétrico e magnético, 

todos magnetizados com tudo; um magnetizado é um iludido, 

porque está magnetizado. 

 

A vida do materializado é a vida do magnetizado, o 

magnetismo é uma coisa chocante e bruta, porque quem está 

magnetizado, não sabe que está magnetizado, não sente, não 

vê. 
 

Só esclarecendo deste jeito, é que o magnetizado acorda 

e acorda mesmo, porque tem que acordar, o magnético só 

sabe magnetizar. 

 

Um ser magnetizado é um ser iludido com coisas 

passageiras, que não são suas, principiando pela própria vida, 

passageira, que não é de ninguém e que não é sua. 

 

Portanto, precisam conhecer o que é a vida, o porquê da 

vida, porque são assim, porque vivem desta maneira, com esta 

cegueira, se penitenciando. 

 

Assim, quanto mais conhecem, mais querem conhecer, 

quanto mais sabem, mais querem saber, porque é do saber que 

todos precisam e é conhecer que todos precisam. 

 

Na IMUNIZAÇÃO RACIONAL está todo o saber 

completo do ser irracional e do ser Racional, os dois mundos 

com as suas características, com suas fórmulas e com suas 

bases de origem; o mundo aí debaixo, do elétrico e magnético 

e o mundo cá de cima da PLANÍCIE RACIONAL, com o seu 

Fluido Racional. 
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Então esses dois mundos são divididos da seguinte 

forma: o mundo do mal, que é o elétrico e magnético e o 

mundo do bem, que é PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Agora conhecendo os dois mundos, como estão 

conhecendo está claro que vão escolher o mundo do bem, vão 

virar às costas para o mundo do mal. Está claro que vão 

abraçar o mundo do bem e desprezar o mundo do mal. Sim, 

porque quem se apega ao mal, vai sempre mal e acaba mal e 

quem se apega ao bem, vai sempre bem e acaba bem. 

 

Então esses dois mundos têm, cada qual, suas 

características; o elétrico e magnético é o mal puro e sempre 

mal. 
 

O fluido elétrico e magnético é o fluido que nunca deu 

sossego a ninguém, o fluido que nunca deu paz a ninguém, o 

fluido causador de todos os males que existem aí no encanto, 

o fluido causador de todas as monstruosidades, o elétrico e 

magnético. 

 

Então, visto conhecerem os dois mundos, ninguém vai 

deixar de seguir o certo, o bom e viver sempre de bem para 

melhor para ficar com o elétrico e magnético, indo sempre de 

mal a pior. 

 

Então agora vejam como daqui a um pouquinho, depois 

de conhecerem o que está aí, a modificação, isto dentro de 

breves dias, todos estarão abraçados com a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Todos apegados à IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, pois todos estão cansados de sofrer, todos estão 

cansados de desacertos e ninguém vai deixar de viver bem 

para viver mal. 

Então daqui um pouquinho, haja livro para o mundo 

inteiro, porque o mundo chegou na sua fase crítica de 

desequilíbrio. 
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Ninguém tem sossego, o desequilíbrio é grande, 

ninguém tem mais com quem contar e por não ter é que cada 

vez o sofrimento aumenta mais, todos desesperados, trazendo 

no íntimo o desespero, a insatisfação, as suas tristezas, as suas 

preocupações, os seus aborrecimentos, as suas desconfianças 

e o medo. Tudo está guardado dentro do íntimo, aparentam 

estar satisfeitos, alegres e contentes, para ninguém ficar a par 

de seu sofrimento, de seu desequilíbrio. Assim, todos vivendo 

de aparências, aparentando ser muito felizes sem ser, 

aparentando estarem bem sem estar, vivendo como artistas 

que sentem uma coisa e aparentam outra. Rindo muitas vezes 

para não chorar; as amarguras, os descontentamentos, dentro 

do íntimo estão quase a ponto de estourar. 

 

E assim vive esta humanidade sem consolo, por 

aparentar aquilo que não é, de forma que já estão cansados de 

viver assim, sofrendo sempre com o bucho cheio de 

esperança, delirando desse jeito com uma infinidade de 

expectativas, com o íntimo sobrecarregado. 

 

E por isso, desassossegados, sem sossego, procurando se 

distrair para ver se o tempo passa sem sentirem. 

Mas nem assim, as distrações, com o peso que vai dentro 

do íntimo, importunam noite e dia. 

 

No elétrico e magnético ninguém agüenta, porque, a 

carga magnética não dá paz a ninguém. 

De forma que ao conhecerem a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, que é a única tábua de salvação de todos, 

ninguém mais quer saber do elétrico e magnético e daí todos 

se imunizando e o mundo entrando em fórmula racional. 

 

Todos unânimes, unidos com a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL abandonando o mundo com estas pétalas de 

serpentes que é o fluido elétrico e magnético. 
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Todos abandonando esta base por saber que esta base 

não é a sua e por não ser a sua eis a razão do sofrimento. 

 

Então, todos vão querer a sua base de origem, todos vão 

querer a sua verdadeira base Racional e por serem desta base 

é que são animais Racionais. 

 

Todos daqui um pouquinho, com a sua base de origem 

estarão falando e comentando, alegres por conhecerem a sua 

base de origem. 

 

Satisfeitos e felicíssimos por encontrarem a sua base 

verdadeira de origem, a definição de sua origem, toda a 

divulgação de sua origem. 

 

Daqui mais um pouquinho, todos estarão imunizados, 

muito rápido e em insignificante período, porque o desespero 

da humanidade é muito grande, o descontentamento, os 

tormentos. 

Todos são atormentados aí pelo elétrico e magnético. 

Ninguém vai mais querer viver assim porque já estão 

cansados de sofrer nesta ilusão, no elétrico e magnético, nesta 

vida de fantasias do elétrico e magnético, nesta vida de 

aparências do elétrico e magnético, a vida de aborrecimentos 

constantes, a vida de contrastes, a vida sem garantias, a vida 

de alegrias momentâneas, de alegrias passageiras; que não 

compensa pelo sofrimento ser atordoante; e assim, ninguém 

suporta mais o elétrico e magnético. Se estavam suportando é 

porque não tinham outro remédio, sempre procurando uma 

vida melhor. 

 

Todos sempre ficando na ilusão de tudo, sempre de pior 

para pior. Agora, ao conhecerem a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL ninguém mais quer saber desta base a que não 

pertencem. Por isso sofriam sempre, o elétrico e magnético é 
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a base, como já sabem, de animais irracionais e não do animal 

Racional. Por isso, ninguém mais vai querer ficar sob o 

domínio de uma base que não era a sua e que por isso vem 

sofrendo, sem sossego, cheio de problemas, tudo sempre se 

multiplicando de pior para pior; multiplicações de problemas, 

multiplicações de sofrimentos e multiplicações de tudo que é 

ruim. 

 

Por não serem dessa base, por não pertencerem a essa 

base e estarem sob o domínio dela, tinham mesmo que sofrer 

muito. 

 

Não chegando à extinção o ser humano, mesmo por estar 

numa base destruidora, devido a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL que chegou a tempo para a salvação de todos. 

 

Estão todos unidos com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

isto é, para verem e saberem como a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL vai entranhar no povo e tão rapidamente que não 

podem calcular que seja assim tão rápido. 
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O FIM DO MUNDO 

 

 

 
Estão todos aí em trevas, por isso a noite não é natural e 

o dia também não é. Por não ser natural há o desequilíbrio, a 

noite é fria e o dia é quente está aí o desequilíbrio, a noite é 

escura e o dia é claro, não é natural, o dia é do elétrico e a 

noite do magnético. O que é natural tem estabilidade e o que 

não é natural não tem estabilidade, o natural verdadeiro é uma 

coisa só e o que não é natural é variante. Então, muitos por 

não conhecerem o verdadeiro natural, pensam que o natural é 

este e não se conformam com esse natural. Se está calor de 

matar, reclama por não ser o verdadeiro natural, se a noite  

está fria demais, de matar, reclama, porque não é o verdadeiro 

natural. 

 

O verdadeiro natural estão conhecendo agora, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL este é que é o verdadeiro 

natural de Racionais, puros, limpos e perfeitos. Adotaram esse 

natural que ninguém se conforma, ninguém se conforma com 

as enchentes, ninguém se conforma com os tufões, furacões, 

com os raios, com as epidemias, com as doenças, com o 

sofrimento, com a morte, com os terremotos; são imperfeitos, 

cheios de defeitos, ninguém se conforma com tudo isso, com 

esse natural e na mesma hora se contradiz, dizendo que o 

natural é este, não se conformando com nada dessas coisas e 

outras mais, não sabendo o porquê de tudo isto ser assim, mas 

na mesma hora se contradiz, não se conformando com ele. 

 

Ficava o vivente, vivendo assim desse jeito, com essas 

contradições todas, sem saber deduzir o certo do porquê de 

tudo isso, vivendo em um mundo sem saber por que vivia, 
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não se conformando com esse natural assim e na mesma hora 

dizendo que o natural era esse, vendo e sentindo que o natural 

não podia ser esse, porque ninguém se conforma com todos 

esses males. 

 

Então, vivendo sem saberem por que vivem, falando sem 

saberem o que falam e botando a culpa disso tudo num 

misterioso ser imaginário; e este misterioso imaginário, 

levando a culpa de tudo sem ter culpa. Tudo isso, por não 

saberem ao certo quem fez tudo isso, imaginavam então, que 

algum ser misterioso fizesse tudo isso que aí estava. 

 

Agora conhecendo o verdadeiro, conhecendo a origem 

de tudo estão sabendo o que o mundo é, conseqüência de seus 

próprios habitantes, vendo quanto tempo perdido dentro desse 

solitário buraco que é o mundo. 

Hoje, sabendo por que o mundo assim é e porque todos 

são assim, de onde tudo isso se originou, como se originou 

para chegar a este ponto do desconhecimento de tudo; vêem a 

nulidade de tudo, a nulidade de seu ser, de encantados que 

eram e hoje desencantados. Sabendo o porquê de tudo, vêem 

quanto tempo de lutas perdidas nesta vaga ilusão, que é o 

encanto e a sua formação de encantados sem solução, a não 

ser agora por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Isto é para verem como estavam tão cegos, que não 

sabiam o que diziam e por isso sofriam sempre por estarem 

fora do seu verdadeiro natural, de Racionais, puros, limpos e 

perfeitos. Agora, chegando a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

para tirar todos daí para fora, para o seu verdadeiro natural 

por meio do conhecimento do seu verdadeiro natural, que está 

na IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Todos vão ficar de posse do fluido de sua origem e 

ficando de posse do fluido de sua origem estão Imunizados 

Racionalmente. Estando Imunizados Racionalmente, vivem 
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Racionalmente. Então o mundo ficará um paraíso Racional, 

por progredirem Racionalmente, pelo progresso do ser 

Racional. Todos vivendo alegres, felizes e contentes, por 

viverem Racionalmente e por assim ser, vindo o 

prolongamento dos anos de vida, pois não podiam continuar 

mais a viver sob o domínio do elétrico e magnético, por ser 

uma base a que o animal Racional não pertence. Daí um rumo 

limpo e triunfante para alcançarem a sua base de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL, alcançando-a naturalmente, por 

estarem ligados por meio do Fluido Racional, conhecendo o 

seu verdadeiro mundo. 

Entrando no seu mundo verdadeiro e se entendendo com 

os habitantes do seu mundo verdadeiro; cessam por completo 

todos esses males que perturbavam o animal Racional, tudo 

em fórmula Racional, daí a transformação dessa deformação 

para o estado natural de puros, limpos e perfeitos. A terra 

subindo, naturalmente, subindo e se transformando para o seu 

estado natural, tudo naturalmente, passando por várias 

transformações naturais e naturalmente sem abalo de espécie 

alguma, porque tudo que é natural, não se percebe. E assim 

chegando tudo em seus lugares; uma simples comparação 

com o espermatozóide, que é um líquido; ninguém diz que 

naquele líquido se transforma tudo normalmente e 

naturalmente. 

E assim é esta natureza e este mundo, tudo se transforma 

naturalmente. As gerações materiais se transformam até virem 

à sua extinção naturalmente, por várias regras normais, 

porque chegará a época em que terminará a procriação, 

chegará a época em que parará tudo de reproduzir, vindo a 

extinção de todos os seres como já houve a extinção de  

muitos seres, de muito animais, conhecidos pelo povo dessa 

época e outros desconhecidos, quando eram gagos atrasados, 

que não entendiam as coisas. Assim como aqueles animais se 

extinguiram, tendo chegado a época de parar a sua 

reprodução, assim vai chegar a época de toda a bicharada se 
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acabar, porque vai chegar a época de cessar a produção, tanto 

dos irracionais como dos animais Racionais. 

 

Isto tudo é muito natural, vindo a extinção de tudo muito 

naturalmente e sendo tudo dentro de sua época; uma coisa 

normal e natural sem ninguém sentir, tudo se transformando 

dessa deformação para o seu estado natural. Então aí a lua 

diminuindo os seus quartos, o sol muito menor, tudo vai 

diminuindo, tomando formas diferentes, tudo voltando a ser 

aquilo que era. O tempo passa, as épocas chegam e tudo se 

modifica por ser a razão uma só. Qual é a razão? Racional! 

Que se deformaram como estão vendo agora a tempo, a época 

de transformação desta deformação, para o seu estado natural 

de Racionais. 

As épocas se aproximam tão naturalmente e tudo 

chegando em seus lugares tão naturalmente. Vejam como 

vieram, como estão vivendo, quantas modificações já fizeram 

e quantas estão fazendo e as que vão fazer para chegarem ao 

seu lugar de origem de Racionais, puros, limpos e perfeitos. E 

assim o mundo encantado se aproximando do seu fim, pelas 

ordens naturais das coisas. Então não estão vendo que esse 

mundo é um encanto que ninguém entendia o porquê dele ser 

assim, o porquê de todos serem assim e o porquê de tudo ser 

assim? Ninguém entendia e por isso to dos estão 

desentendidos de tudo e desentendidos de si mesmo. Então 

taxam o mundo de um enigma e todos os seus seres de 

enigmáticos. 

Conservam tudo assim por não terem recursos para saber 

por que este mundo era assim, ou é assim estão todos perdidos 

aí dentro, sem saberem dar solução deste enigmático mundo, 

que ninguém sabe de onde surgiu, de onde proveio, de onde 

provinham, muitos achavam como uma coisa diabólica, 

dizendo: ―Isto foi uma bola de fogo que caiu de cima e se 

transformou neste mundo.‖ E outros com outras versões, 

outros com outras teorias, outros com muitas infinidades. São 
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muitas as versões, as teorias, são muitas e tudo fica na mesma, 

sem solução, a agonia de todos continuava, as amarguras, para 

encontrar uma solução deste mundo sem explicação, que 

ninguém nunca pôde dar. 

 

Assim como uma mariposa que vive rodando, voando 

em torno de uma luz, sem saber explicar o porquê da luz, 

assim era o ser humano dentro desse mundo no qual vive sem 

saber explicar porque aí vive, muito menos o porquê da 

existência desse mundo ser assim. Hoje chegando ao 

conhecimento de todos o histórico de tudo que compõe a 

revelação completa de geração, criação e a sua extinção. 

Todos de parabéns com a felicidade verdadeira aí nas mãos, 

que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que contém a planta 

desse encanto, desse mundo encantado, tudo isto já era para 

ter vindo, mas agora é que chegou a época dessa grande e 

assombrosa revelação. E por o verdadeiro natural não ser esse 

deformado e por não ser esse o verdadeiro mundo, por esse 

ser um mundo de mentiras e por isso tudo se acaba. 
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* * * 

 

A continuação desse Conhecimento encontra-se 

no 3º Volume e nos demais, até o 21º Volume. 

* * * 

 


