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De onde todos vieram e para onde 

todos vão. Como vieram e como vão. 

 

 

 

 

 

 
 

O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. 
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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 porquê. 

 

* * * 

 
 

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. 

 

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. 
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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 
 

 

1 º 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 NÓSVIEMOS 

 

 

 

 

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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A LUZ RACIONAL DO ANIMAL RACIONAL 

 

 

 

 

 
A Luz Racional está na Terra, e para vê-la, é somente, 

conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Lendo diariamente, com persistência na leitura, então, aí 

passam a ver a Luz Racional, a luz do seu mundo de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E com a continuação do conhecimento da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL a luz permanecerá dia e noite, 

iluminando a todos. E passam a vê-la depois de adquirirem a 

vidência Racional, pelo conhecimento Racional. Depois de 

conhecerem o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, então, 

enxergarão a Luz Racional, dia e noite e noite e dia. 

 

Porque cá em cima na PLANÍCIE RACIONAL não tem 

noite, a luz da noite é aí da deformação, aí na deformação, é 

que existe noite e dia e já sabem e conhecem o porquê. 

 

A Luz Racional está na Terra, para adquiri-la, é somente, 

ler para conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Para vê-la é somente, ler, e assim, a luz do animal 

Racional está aí na Terra. 
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Para consegui-la, e adquiri-la é somente, conhecer o que 

é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, lendo o livro com 

persistência, repetidas vezes, para ficar senhor do 

conhecimento. 

 

E assim, esta luz que todos desconheciam, o porquê 

todos desconheciam a sua origem, e todos desconheciam o 

seu verdadeiro natural, ninguém nunca conheceu a sua 

origem, ninguém nunca soube qual a sua origem, de onde se 

originaram, e de forma que não podiam conhecer o seu 

verdadeiro natural, por não conhecer a sua verdadeira origem. 

 

E por isso, não podiam conhecer a sua verdadeira luz, a 

luz verdadeira de sua origem, que é a Luz Racional. 

Deformaram-se em animais Racionais e ficaram 

completamente, desconhecidos, pela deformação, de sua 

verdadeira origem, do seu verdadeiro natural, por se 

deformarem em animais Racionais. 

 

Agora com o verdadeiro conhecimento natural, que é do 

desencanto, estão desencantados todos, e desvendando todos 

esses mistérios, todos esses enigmas. Consideravam a origem 

do animal Racional, uma coisa misteriosa. 

 

Consideravam a origem em um enigma, hoje, esses 

enigmas, esses mistérios, todos, aí desvendados, que é o 

verdadeiro conhecimento natural, a verdadeira origem de 

animais Racionais. 

 

Então, a verdadeira luz dos animais Racionais é a Luz 

Racional. A luz do mundo de sua origem, que é a PLANÍCIE 

RACIONAL, de onde saíram, de onde são originários, de 

onde é a origem deste mundo deformado, deste mundo 

encantado, deste mundo enigmático, deste mundo misterioso, 

por ser um encanto devido se deformarem, devido tudo se 

deformar. 
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Tornou-se uma coisa descompreendida, tornou-se o 

mundo, completamente, desconhecido de seus habitantes, os 

animais Racionais vivendo neste mundo, completamente, 

desconhecidos, do porque viviam aí neste mundo, desta 

maneira. 

Vivendo aí igualmente, a outro animal qualquer, que não 

sabe o porquê que vive aí desta maneira, neste mundo. Sem 

saber o porquê tudo isto assim surgiu, o porquê de tudo, o 

porquê de sua existência, o porquê da existência deste mundo, 

o porquê deste tudo aparente, o porquê de todos estes feitos 

assim desta maneira. O porquê destes mistérios, o porquê 

destes enigmas, vivendo aí, enigmaticamente, 

misteriosamente, sem dar solução à principal solução que é a 

solução do seu ser. 

Se não sabiam dar a solução de seu ser, como é que 

poderiam dar a solução do mundo e do porquê deste mundo? 

Então, estavam aí encantados dentro deste encanto, sem 

poderem dar solução vivendo igualmente, ao animal irracional 

que não sabe porque vive aí nesta terra, que não sabe porque 

vive aí neste mundo, que desconhece a sua origem, e a origem 

do mundo. 

Estavam vivendo igualmente, a um animal irracional, 

por não saber nada de certo, por não saber descrever o porquê 

do seu ser, o porquê do mundo, e o porquê de todos os seres. 

Então, estavam aí encantados, sem solução, vivendo a 

custa de experiências, experimentando tudo para acertar ou 

não, vivendo na dúvida de tudo desconfiados com tudo por 

não conhecer e não saber o certo do porque eram assim. 

Então, hoje, chegando o conhecimento verdadeiro deste 

tudo assim ser, deste mundo assim ser, do porque de todos 

assim serem, chegando o certo da verdadeira origem de todos, 
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o verdadeiro natural de todos, e chegando ao conhecimento de 

todos, o que não conheciam e que por todos não conhecerem 

se torna um espanto. 
 

Espantados, por não saberem qual a origem do seu ser, e 

qual a origem do mundo, se tornaram espantados, por 

saberem que a luz solar não é a verdadeira luz do animal, é 

sim a Luz do seu mundo de origem, da PLANÍCIE 

RACIONAL. 

E hoje assombrados ao conhecerem a sua verdadeira luz, 

a luz Racionai, a luz dos animais Racionais. 
 

A luz da sua base de origem, do seu mundo de origem, e 
o porquê que assim, ficaram deformados e desconhecidos do 

seu verdadeiro natural e da sua verdadeira origem. 

 

A origem é Racional, puros, limpos e perfeitos, 

habitantes da PLANÍCIE RACIONAL, o seu mundo de 

origem. 

Ficaram desconhecidos do seu ser e de sua origem por se 

deformarem, em animais Racionais. 

 

Há muito que todos viviam à procura da luz divina, já há 

muito que todos procuravam esta luz. E hoje aí, encontrada no 

livro UNIVERSO EM DESENCANTO, encontrada no 

conhecimento, da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
 

Há muito que todos, imploram esta luz, mas não sabiam 

como vê-la, não sabiam como encontrá-la, nunca viam porque 

ainda não estavam em caminhos certos, estavam todos 

procurando acertar, estavam todos à procura do certo, mas 

não sabiam como encontrar. 
 

Todos de boa vontade à procura da luz divina, da Luz 

Racional, da luz do seu mundo de origem. 
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Mas não conheciam o seu verdadeiro natural, não 

conheciam a sua origem, não podia encontrá-la, de forma 

alguma. 

 

A vontade era muita de acertar, todos com boa vontade 

de acertar, mas nunca puderam acertar, por não conhecerem a 

verdadeira origem, por não conhecerem, o verdadeiro natural. 

 

E hoje, conhecendo o verdadeiro natural, conhecendo a 

sua verdadeira origem, encontraram aí, a luz divina, a Luz 

Racional, a luz do animal Racional. 

 

Sabiam que descendiam de uma coisa pura, mas não 

sabiam onde estava esta coisa pura. a origem desta coisa pura, 

o verdadeiro natural desta coisa pura. 

 

E por não conhecerem e por não saberem, é que nunca 

puderam ver a luz divina, a Luz Racional, a luz do animal 

Racional. 

 

E hoje, todos de posse da luz divina, todos de posse da 

sua verdadeira luz, do seu verdadeiro ser, do seu verdadeiro 

natural, que é de Racionais, puros, limpos e perfeitos, que se 

deformaram, em animais Racionais. 

 

Pois, nunca souberam o porquê se deformaram nestas 

condições, de animais Racionais, nunca souberam o porquê 

eram assim, nunca souberam a razão do mundo assim ser, e 

de todos assim serem. 

 

Nunca souberam as bases verdadeiras, nunca 

conheceram as bases verdadeiras, a origem de o mundo ser 

assim e de todos serem assim. 

 

Como é que podiam ver a luz divina? De maneira 

alguma. 
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Todos com boa vontade de acertar, mas, todos 

desacertados, todos errados, porque todos estavam 

encantados. 

Encantado é aquele que não dá solução do seu ser assim 

ser. 

Encantado é aquele que não dá solução do porque ele, 

assim é. 

Encantado é aquele que desconhece de onde veio, como 
veio, para onde vai e como vai. 

Encantado é aquele que não sabe e não conhece o porquê 

aqui nasceu, aqui nesta terra, e, para que, nasceu. 

Encantado não sabe dar solução, do porque que é 

encantado, encantado nunca soube dar solução do porque 

deste mundo. 

E assim, conservando tudo em mistério, conservando 

tudo misteriosamente, considerando tudo isso um enigma, 

uma coisa indecifrável, um segredo sem solução, por ser 

encantado. 

Encantado é aquele que vive sem saber o porquê que 

vive. Tem vida, mas não sabe porque tem vida. 

Encantado só pode fazer o que? Errando sempre e por 

ser encantado dizendo sempre que está certo. E sem provar o 

certo, e sem condições de provar, o certo. 

 

Pois o encantado desconhece a origem do seu ser, e a 

origem de tudo, como é que vai provar o certo? O certo do 

encanto o certo do encantado, é o certo sem solução. 

O certo que hoje é certo, e amanhã não, o certo aparente 

não é o certo verdadeiro. 
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E hoje conhecendo o certo, e, por conhecer o certo, 

conhecendo e vendo o que sempre esperaram, a luz divina. 

 

Uma vez conhecendo o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, a luz imediatamente, aparece, porque a pessoa 

conhece o encanto e conhece o desencanto. 

 

Uma vez conhecendo o encanto, e conhecendo o 

desencanto, está desencantado. 

 

Uma vez desencantado vê a luz divina, que é a luz do 

verdadeiro natural, a Luz Racional. 

 

Mas é preciso que conheça com convicção e certeza o 

que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, conhecer 

superficialmente, não podem ver a Luz Racional. 

 

Só depois de conhecerem convictamente, então, sim, a 

luz divina aparece a pessoa, a pessoa começa a ver a luz, a 

Luz Racional. 

 

Está aí porque sempre falaram na luz divina e nunca 

ninguém viu. 

 

Porque para falar em luz divina tinham que saber porque 

é divina. 

 

Ninguém nunca soube porque a luz divina é cá da 

PLANÍCIE RACIONAL, é cá do outro mundo. 

 

Então, para conhecer o que é a luz divina, precisavam 

que tivessem daí, já de muito, o conhecimento da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Agora todos de posse da luz divina, vendo a luz divina e 

dentro desta luz divina, vindo uma divindade, uma entidade se 
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comunicar com a pessoa, fazer conferência com a pessoa, 

orienta sobre todos os pontos de vista, Racionalmente. 

 

Então, hoje convictos, da luz divina, porque estão vendo, 

a luz divina. 

 

Hoje vendo e sabendo, tendo certeza com convicção, de 

que estão certo, porque sabem de onde vieram, como vieram e 

para onde vão e como vão. 

 

Todos há muito no mundo, aí no encanto à procura da 

luz divina, procurando acertar, mas no encanto nunca 

poderiam acertar. 

 

E por isso, nunca puderam ver a luz divina, a luz que 

sempre foi falada, e que nunca ninguém viu. 

 

E hoje todos vendo e sabendo o porquê, que não podiam 

ver de maneira alguma. 

 

Julgavam e pensavam que existia essa luz Divina, mas 

nunca puderam vê-la. 

E hoje vendo porque estão certos Racionalmente. 

Hoje sabendo o porquê se tornaram animais Racionais. 

Sabendo que são de origem Racional de onde é esta 

origem, da PLANÍCIE RACIONAL, que é o outro mundo, 

que deu conseqüência a este mundo encantado, que aí estão. 

 

E assim, o encanto estava aí duro, porque o encantado 

não podia de forma alguma desencantar, e desencantar o 

mundo. 

E hoje vendo de que meio e modos, foram 

desencantados. 
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Por um ser de outro mundo, que sou EU o RACIONAL 

SUPERIOR, fazendo todas essas revelações e contando as 

histórias da deformação. A história do encanto, a história 

desta vida irregular, fazendo histórico da formação e criação e 

geração, de todo esse mundo assim ser, de tudo que 

compunha e compôs esta vida de encanto, a vida dos 

mistérios, a vida dos enigmas, a vida das experiências, sem 

fim. 
 

A vida das aparências, a vida do elétrico e magnético e a 

vida Racional. 

A luz verdadeira do animal Racional é a Luz Racional 

do seu mundo de origem, que é a PLANÍCIE RACIONAL, 

mas por se deformarem em animais Racionais, aí dentro desta 

deformação, ficaram desconhecidos, do seu verdadeiro 

natural. 

E por ficarem desconhecidos de seu verdadeiro natural, é 

que julgavam e pensavam que a luz solar fosse a sua 

verdadeira luz. 

Por a luz solar não ser a verdadeira luz do animal 

Racional é que faz com que todos fiquem assim instáveis, faz 

com que tudo seja aparente assim, com esta vida de 

aparências. Por não ser a verdadeira luz de animal Racional, o 

elétrico e magnético. 

E por não ser a verdadeira luz é que conservava todos os 
enigmas, todos esses mistérios por não ser a verdadeira luz. 

 

Então, conservavam todos aí, enigmaticamente, sem 

solução, vivendo igualmente, ao irracional que não sabe o 

porquê vive e muito menos de onde veio, como veio, nem 

para onde vai, por estar sobre a luz solar, a luz do animal 

irracional julgando e pensando, que esta luz fosse a verdadeira 

luz, do seu ser de animal Racional. 
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Não, o ser do animal Racional é um, e o ser do animal 

irracional é outro. 

 

O mundo do irracional é este, aí do elétrico e magnético, 

é este aí, da luz solar. O mundo do animal Racional é outro, é 

a PLANÍCIE RACIONAL o seu mundo de origem. 

 

A Luz Racional e que é a verdadeira luz do animal 

Racional, e, que agora por meio do conhecimento de sua 

origem, vão conseguir. Por meio do conhecimento da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL ficarão por conta da sua 

verdadeira luz, por conta de seu verdadeiro mundo de origem. 

 

E vendo a luz e conhecendo o outro mundo, que é o 

mundo do seu verdadeiro ser, a PLANÍCIE RACIONAL que 

deu conseqüência a esse antimundo, que estão habitando e 

que agora está aí em mãos de todos a solução deste encanto, 

que todos julgavam e pensavam ser a vida esta mesma e na 

mesma hora não se conformando, devido tanto sofrimento, 

devido tantos padecimentos, devido tantas desilusões, por não 

ser o verdadeiro mundo do animal Racional. 

 

E uma vez tendo o conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, começarão logo a ser iluminados por sua 

verdadeira luz, a Luz Racional. 

 

E conforme vão lendo, vão vendo a luz, vai aparecendo 

de diversas maneiras, nas páginas do livro e enfim de diversas 

formas, como é preciso para chamar a atenção de quem está 

lendo. 

 

Mas para conseguir é preciso conhecer convictamente, o 

que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL e não superficialmente,. 

 

Superficialmente, não sabem o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 
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Então, conhecendo convictamente, sabem historiar, 

expor, contar, falar sobre o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

É preciso que a pessoa fique de posse de todos os 

conhecimentos, para se Imunizar. 

Quem conhece se imuniza e quem não conhece fica por 

se imunizar. 

Os cegos por meio de gravações de discos, os 

analfabetos também, gravando todo o conhecimento, para que 

todos tenham conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

ou desaparecer daí, não nascer mais aí, porque aí não é o 

mundo do animal Racional, não é o mundo verdadeiro do 

animal Racional, o mundo verdadeiro é na PLANÍCIE 

RACIONAL. 

E por isso, tudo aí no encanto é instável tudo aí no 

encanto é aparência só, tudo aí no encanto é mentira, por ser 

mentira tudo se acaba, tudo se transforma, e assim, sendo é 

preciso a persistência na leitura para saber o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, e ver a luz do seu mundo de 

origem e ficar iluminado pela luz do seu verdadeiro mundo, o 

mundo do animal Racional e ver cá em cima os habitantes 

com seu progresso de pureza, o mundo completamente, 

diferente deste. Os corpos são diferentes, o progresso é 

diferente, não há dois sexos é um ser só, o progresso é de 

pureza. 

E assim, tinha que chegar esse dia como já desde muito 

chegou a conhecerem e saberem a origem deste encanto, 

ninguém nunca soube por serem encantados e o encantado é 

completamente, um ser desconhecido do seu ser. 

Como assim estavam todos desconhecidos do seu ser e 

desconhecidos do porque viviam e vivem aí neste mundo, 
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neste encanto, vivendo de experiências, vivendo às 

apalpadelas para acertar ou não, nesta vida misteriosa, 

vivendo sem saber porque vive, vivendo aí de aventuras, 

aventurando de todas as formas e de todos os jeitos, levando 

uma vida sem garantia, vivendo sem saber porque, às tontas, 

dentro de um mundo sem saber porque, vivendo com a pança 

cheia de histórias, cheia de contos, cheia de ilusões, cheia de 

mentiras, de indecisões, cheias de dúvidas, cheia de medo, por 

não terem garantia, sem saber aonde se segurarem, para se 

valer, não tendo com quem se valer. 

 

Por tudo ser mentira, é que tudo se acaba, tudo se 

acabando. Hoje é uma coisa amanhã outra, e com essas 

indecisões todas, nesse prelúdio de amarguras, vivendo de 

ilusões, iludidos, são uns perdidos, porque não sabem porque 

estão vivendo, não sabem porque aí nasceram, vivendo 

iludidos e iludindo os demais. Até se desiludirem aí dentro do 

elétrico e magnético. 

Esta vida de aparências, que todos dizem que sabem, 

sabem o que? Sofrer? Sofrer e sempre, e pensar que sabem o 

que, se soubesse, não sofria, então, sabem o que? Um sofredor 

não sabe o que diz. 

Sabem tanto que não sabiam de onde vieram nem como 

vieram, nem para onde vão, nem como vão. 

Então, sabem o que? Falar como papagaios, falar que 

nem papagaios, vivendo iludidos, iludindo, traindo, pela 

desilusão e, depois, no melhor da festa, acaba-se a vida, sem 

saber e sem esperar. 

 

São uns papagaios, vivendo de experiências, são uns 

iludidos, são traídos pelas ilusões, sem esperar. 

 

Então, sabem o que? Falar que nem um papagaio que se 

não aprendesse a falar, nada sabia. 
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Então, tratem de se conhecer e de reconhecer para saber 

quem és tu, que a ilusão é tanta incapaz de definir o teu EU, 

como agora aí está definida, nas páginas brilhantes, da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 
Tratem de se imunizar para verem a sua verdadeira luz, a 

luz do seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Ficarem iluminados, por sua verdadeira luz, a Luz 

Racional, a luz verdadeira do animal Racional do seu mundo 

de origem, que eram Racionais, puros, limpos e perfeitos e 

que se deformaram em animais Racionais. 

 

E por se deformarem ficaram desconhecidos de sua 

origem, desconhecidos de seu verdadeiro ser e por isso, 

vivendo aí sem saber porque vive, nascendo aí sem saber 

porque que nasceu, morrendo sem saber porque morre, e 

sofrendo sem saber porque sofre, por estarem encantados, por 

estarem deformados. 

E por que assim, ficaram? Por livre e espontânea 

vontade de entrarem num pedacinho que não estava pronto 

para entrar em progresso, e daí todo histórico no livro 

UNIVERSO EM DESENCANTO. 

E agora todos desencantados pelo conhecimento 

verdadeiro deste mundo, e o conhecimento do outro mundo, 

que deu conseqüência a este. 

Pois não há efeito sem causa, se existe estes feitos é 

porque existe a causa, que aí estão neste encanto, nesta terra e 

a causa, é a PLANÍCIE RACIONAL, o mundo que deu 

origem a tudo isto que aí estão deformados, por livre e 

espontânea vontade. 

 

Quiseram dar este passeio e aí estão passeando e agora 

todos chamando a atenção do porque que assim, são e do 
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porque assim, ficaram e porque o mundo assim é, de onde 

vieram, como vieram, para onde vão e como vão, o princípio 

e o fim de tudo isto, de toda essa sebaria grosseira e de todo 

embuste que estava aí sem solução, todos agonizando por 

desconhecerem o porquê que assim, são e porque que o 

mundo assim é. 

 

Todos sofrendo, todos desanimados com esta vida de 

lutas sem proveito, e proveito é a morte que é a glória de 

todos os guerreiros vencidos, guerreando, lutando e os dias se 

aproximando e pondo termo a todas as ilusões, e ao findando- 

se a vida. 

E a vida de todos desanimados sempre por ser uma vida 

sem garantia, com receio sempre, por não saber se chega 

amanhã ou não. 

 

Sim, por a vida não ter garantia, não saber se chega 

amanhã ou não. 

 

Uma vida tristonha, uma vida impostora, uma vida de 

bálsamos, para iludir a uns cheios de ilusões, e a vida não é 

sua e nada neste mundo é seu. 

 

Estais perdendo tempo para lutar em vão, lutar em vão 

porque daqui um bocadinho a vida se acaba, e que adiantou 

sua luta, que adiantou suas lutas, se iludir, se trair. 

 

Tudo isto é proveniente da inconsciência, a vida dos 

inconscientes. 

Porque se tivessem consciência, não viveriam do jeito 

que vivem, a mercê das experiências das dúvidas, dos 

enganos, dos desenganos, das apalpadelas. 

 

Se fossem conscientes, não viveriam assim, mas, por 

serem inconscientes é que vivem assim. 
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E por serem inconscientes e viverem inconscientemente, 

é que estavam aí desconhecidos por completo, do porque aí 

nasceram e para que aí nasceram, de onde vieram, porque 

vieram, para onde vão, o porque que assim, são, o porque o 

mundo assim é. 

 

Por desconhecerem a origem de tudo isto, o porquê da 

origem, o porquê que tudo isto originou assim, o porquê da 

origem do mundo, e do antes de ser mundo. 

 

Assim, deste jeito, por serem inconscientes, é que 

desconheciam o verdadeiro natural e por desconhecerem o 

verdadeiro natural, é que viviam assim inconscientemente. 

Julgando e pensando estarem certos e vivendo na incerteza de 

tudo, principiando pelo seu ser que nunca conheceram a não 

ser agora. 
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COMENTÁRIOS SOBRE 

A VIDA DO ANIMAL RACIONAL 

 

 

 

 

Agora, a origem do seu ser, o porquê da origem de tudo. 

 

Não podia ser de outra maneira, por nada de certo 

conhecerem, por nada de verdade conhecerem e vivendo 

assim horrivelmente, inconscientemente, de aparência, todos 

aparentando o que não são, todos aparentando iludidamente, o 

que nunca foram. 

 

Vivendo de contos, vivendo de histórias, vivendo de 

filosofias, para engambelar, para trair e o sofrimento se 

multiplicando, porque aparências não são verdades. 

 

E por não ser verdade e os fracassos a toda hora, a todo 

instante, e por isso, ninguém tem garantias por tudo ser 

aparência. E daí as desilusões por viverem traídos pelas 

aparências. Por viverem inconscientemente, adotando 

mentiras, como se fosse verdade. 

 

E por tudo ser mentira é que tudo se acaba. Por tudo ser 

mentira é que tudo se destrói. 

 

E que tudo se transforma, com essas aparências todas, 

como se fosse verdade, vivendo dos fracassos a todo instante 

a toda hora. 

 

E por isso, nas incertezas, sempre em dúvidas, sempre 

devido os fracassos se multiplicarem. 
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As garantias não são nenhuma, hoje está bem, amanhã 

está mal, hoje está vivo, amanhã morre sem esperar. 

 

E assim, hoje conhecendo a vida do encanto, a vida dos 

inconscientes, a vida da inconsciência, a vida dos 

desequilibrados, a vida de uma infinidade de imagens, a vida 

sem garantia, e por não haver garantia, vivem todos com 

medo, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer morrer. 

 

E por isso, todos vivem com medo, todos vivem 

assombrados, desconfiados, porque estão expostos aí a todos 

os sofrimentos, por levarem esta vida de inconscientes. 

 

E por isso, tem que ser uma vida irregular, uma vida 

pavorosa, com pavor disto, com pavor daquilo, com medo 

disto com medo de tudo, desconfiado com tudo. 

 

Por não terem garantias, os males aí estão para todos, 

por viverem inconscientemente. 

 

Remediando, até não poder mais, remediando, até 

quando puderem remediar. 

 

Uma vida de remediados, a vida dos inconscientes, a 

vida das aventuras que nada adiantam, a vida dos fracassos a 

toda hora, a todo instante, das desilusões, dos queixumes, do 

pavor, do medo, das desconfianças sem limite, por ser uma 

vida de inconscientes, e onde está a inconsciência, não há 

garantias. E por isso, hoje é uma coisa e amanhã é outra. 

 

Aonde permanece a inconsciência, permanecem as 

confusões, devido o desequilíbrio da inconsciência, as 

confusões se multiplicam para pior. 

 

Onde está a inconsciência, está o desequilíbrio. 
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E assim, sendo, vai tudo de mal a pior, devido o 

desequilíbrio, ficam procurando o certo e nunca encontrando, 

por tudo ser uma vida de inconsciente. 

 

Inconsciente por muito que faça para endireitar nunca 

endireita, por que o inconsciente, é um desequilibrado, fica 

procurando o certo a vida inteira e nunca encontrando, e por 

isso, hoje está bom assim, amanhã já não está. 

 

Hoje o certo é de um jeito, amanhã o certo já é de outro 

jeito. E assim, sucessivamente, procurando o certo e nunca 

encontrando. 

 

“Vamos assim, que vai dar certo.” 

 

Mais um pouquinho esse certo já não serve mais e 

procura outro meio para dar certo. 

 

Mais um pouquinho não serve mais e assim, 

sucessivamente, devido à inconsciência, todos 

desequilibrados pela inconsciência, por estarem sob o 

domínio de uma base à qual não pertencem. O elétrico e 

magnético, que é o causador de todo esse desequilíbrio, é o 

causador de todas as ruínas do animal Racional, o qual esta 

base não pertence, ao Elétrico e Magnético. 

 

A luz solar é do animal irracional e não do animal 

Racional, a luz do animal Racional é do seu mundo de origem 

a PLANÍCIE RACIONAL. 

Então, aí nasce o equilíbrio no animal Racional. 

Enquanto viverem sob esta base à qual o animal 

Racional não pertence, tem que permanecer a inconsciência, o 

desequilíbrio, e o sofrimento permanente, cada vez se 

multiplicando mais. 
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Porque o inconsciente não sabe o que faz, e por não 

saber o que faz é que querem embargar o sofrimento e devido 

à inconsciência o sofrimento se multiplica cada vez mais 

devido o desequilíbrio. 

 

Inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz, não 

sabe o que quer, porque desconhece o seu ser e qual o seu ser 

verdadeiro, agora está conhecendo para entrar em fórmula 

Racional, para entrar em fórmula consciente. 

 

E assim, é de um modo geral, porque todos 

desconheciam o porquê do mundo, o porquê deste mundo 

encantado, o porquê do seu ser, vivendo aí neste mundo e o 

porquê de todos os seres, e por isso, fazendo mistérios de tudo 

considerando este mundo um enigma, considerando-se um 

enigmático, vivendo aí inconscientemente, e daí 

multiplicando o sofrimento pavoroso. 

 

Então, quem sofre sabe alguma coisa? Não. 

 

Porque se soubesse não sofria. Mas o inconsciente por 

ser desequilibrado julga que sabe, e o sofrimento na frente dos 

olhos se multiplicando, provando ao inconsciente que de nada 

sabe. Inconsciente sempre se julga o que não é. 

 

Vivendo de aparências, sendo traidor de si mesmo e 

traidor dos demais, vendo que esta vida não passa de um 

cadafalso, por a vida não ter garantia, hoje fazendo uma 

infinidade de planos, para resolver isto ou aquilo e de repente 

perdeu a vida. E os planos aí ficando por ter solução, para ver 

como a vida é falsa. 

 

Ninguém tem garantia e é preciso que se reconheçam 

que estão perdendo tempo, somente, se prejudicando a não ser 

as coisas necessárias para o bom viver, que há sua razão de 

ser. 
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Está se falando das coisas desnecessárias que são a causa 

do sofrimento e a causa do desequilíbrio devido à 

inconsciência. Esta é a vida do animal Racional. Basta ser 

animal para não saber o que faz. 
 

Basta ser animal para não saber o que diz. E por isso, os 

fracassos de todos no mundo prova mais do que isso. A vida 

de animais Racionais, também não podia ser de outra 

maneira, por serem encantados. 

Desconhecem completamente, o seu ser, desconhecem o 

porquê do desencanto do porque que vive, vive 

inconscientemente, num desequilíbrio, tão monstruoso, por 

serem animais Racionais e animais não sabem o que faz e 

animal não sabe o que diz, não sabe porque é animal, e animal 

não sabe porque que ele é assim, e animal não sabe de onde 

veio nem como veio, nem para onde vai nem como vai, 

desconhece a sua origem, desconhece a origem do seu ser por 

ser um animal Racional, vive inconscientemente, por ser 

animal. 

Vive no desequilíbrio infernal, como vivem todos, 

cheios de preocupações, cheios de responsabilidades, cheios 

de tanta coisa, que não vale a pena mencionar e daí o 

desequilíbrio e o pensamento não para, não cessa, pensam 

uma infinidade de coisas e sempre pensando e o sofrimento 

aumentando e o desequilíbrio de tudo. 
 

E os fracassos contradizendo e o certo por encontrar e 

tudo se acabando, provando que nada está certo, se existisse aí 

no encanto o certo, estariam todos bem e muito bem. Por estar 

tudo errado é que vai tudo de mal a pior. 
 

As alegrias são momentâneas, ilusão de ótica, vivem 

todos cansados, porque a vida do inconsciente é a vida do 

desequilíbrio e a vida do desequilíbrio cansa. Cansa e 

desanima. 
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Desanima de lutar porque as forças vão se esgotando e 

depois diz o seguinte, "Eu sou um guerreiro, já lutei tanto, não 

posso lutar mais, não há mais força". Quando não é por isso é 

por aquilo, guerreiro vencido porque morre e fica tudo aí, luta 

tanto e no fim fica vencido pela morte. 

 

Que adiantam as lutas? Ilusão de ótica. E assim, é a vida 

do animal Racional. 

 

E agora com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL está o 

equilíbrio de todos por conhecer o porquê que assim, são e o 

porquê que tudo assim é. De onde vieram, como vieram, para 

onde vão e como vão. 

 

Daí conhecendo a sua verdadeira luz sendo iluminado 

por ela, nascendo o equilíbrio naturalmente, no animal 

Racional. 

 

Nascendo o equilíbrio se tornou consciente e daí tudo de 

bem para melhor. 

 

E por progredir conscientemente, equilibradamente, 

iluminados pela sua verdadeira luz, do seu mundo de origem a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

A luz do animal Racional do seu mundo de origem, que 

é a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, vindo o equilíbrio e o bem estar de todos e a 

felicidade verdadeira. 

 

Agora como estavam sob uma luz que é a luz solar 

devido estarem submetidos a esta base, guiados por esta base, 

à qual não pertencem ou não pertenciam, tinham que viver 

mesmo aí às tontas, às cegas, neste desequilíbrio infernal, 

procurando o bem e sempre multiplicando o mal. 
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Todos atrás do bem e nunca encontrando, e o mal se 

multiplicando e tragando todos por não conhecerem a 

verdadeira vida, a vida Racional. Esta, aí do encanto, é a vida 

aparente, é a vida de mentira, e por isso, tudo se acaba. 

 

Tudo se acaba e tudo se multiplica, de mal a pior, porque 

o mal por si mesmo vai se destruindo, porque vai cada vez a 

pior. E por isso, o mal por si mesmo se destrói. 

 

E por tudo assim ser é que tudo se acaba, por tudo ser 

mentira. 

 

E a mentira é privilégio do mal. 

 

E por isso, o mal sempre se multiplicando, as ruínas 

aumentando, e o desespero, o desequilíbrio, o sofrimento, as 

monstruosidades. Todos à procura do bem e este por 

encontrar, o mal sempre em progresso, devido serem animais 

Racionais. 

 

O animal é inconsciente, onde está a inconsciência está o 

desequilíbrio, onde está o desequilíbrio estão todos os males. 

Porque o desequilibrado não sabe o que faz. 

 

Pois ele não sabe porque vive, ele desconhece tudo, 

desconhece a sua origem, desconhece o porque do mundo e o 

porque de tudo, porque não sabe o que faz e muito menos o 

que diz. 

 

E por isso, vivendo como um animal Racional, um bicho 

em ruínas sempre por desconhecer o porquê se tornou um 

bicho e porque se tornou um animal. 

 

O animal nunca soube descrever a sua origem, o animal 

nunca soube o porquê assim é, e muito menos as demais 

coisas. 
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Vive porque tem vida, mas não que haja prazer de viver. 

 

E assim, muitos chegando ao ponto do desânimo e 

encarando a vida deste jeito por não haver outro remédio. 

Porque tem momentos, e tem passagens na vida em que a 

pessoa não agüenta e desanima de viver. Por a vida nascer de 

uma aventura, é que todos aí estão à mercê das aventuras, 

cada qual aventurando da forma que pode. 

 

Aventuras, essas cheias de sacrifícios e sofrimentos. 

 

Por estarem à mercê das desregulagens e dos contrastes 

sem que a pessoa repare, é que muitas vezes leva a pessoa ao 

desespero, pelo desequilíbrio das aventuras e às vezes pensam 

em ser felizes e são infelizes. 

 

Tudo isto pela vida não ter garantias e não havendo 

garantias não pode haver boa acomodação, não pode haver 

paz, não pode haver harmonia, não pode haver tranqüilidade. 

Tudo isto, devido o fluido elétrico e magnético que são os 

causadores de todas essas ruínas. 

 

E por isso, elas existem, não havendo efeito sem causa, 

se existe essas ruínas todas, esses males todos no mundo, é 

porque existe a causa, a causa é o fluído Elétrico e Magnético, 

é o fluído o causador de todas as ruínas que existe no mundo e 

na vida de todos, é que não passa de uns fluidos monstros, os 

fluídos causadores de todas as ruínas e de todas as 

monstruosidades, o elétrico e o magnético. 

 

E assim, hoje todos chegando à conclusão real do 

conhecimento da vida de todos ser assim, vendo e conhecendo 

os motivos que proporcionaram para assim ficarem deste 

jeito, horrivelmente, descompreendidos dentro de um mundo 

que não podiam compreendê-lo por tantas coisas anormais, e 

tudo em mistério e tudo enigmático. 
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Não podiam viver tranqüilos, por desconhecerem o 

porquê aí viviam no mundo sem saber o certo da sua origem, 

sem saber o certo, a origem deste enigmático mundo, deste 

misterioso mundo, deste encantado mundo que ninguém 

nunca pôde dar solução, que ninguém nunca soube o porquê 

deste mundo, o porquê desta vida assim ser, o porquê deste 

tudo aparente assim ser e vivendo nesta incógnita, à mercê 

das fracas experiências, das fracas pesquisas para ver se 

chegavam a uma conclusão, e sempre tudo na mesma, e cada 

vez, tudo a pior, de pior a pior sempre. 

 

As buscas das melhoras todas ficando somente, na 

vontade, as melhoras sempre por encontrar e as pioras sempre 

a redobrar e a pior tudo, e indo tudo de pior para pior, e todos 

sempre em busca do melhor, em busca das melhoras e as 

melhoras sempre por encontrar, mas como poderiam 

encontrar? 

Pois se tudo é matéria, pois se tudo é mal, melhoras no 

mal, como poderiam encontrar. 

Matéria é uma coisa podre, é lama, como poderiam 

encontrar na matéria. É uma coisa podre. É lama. Como 

poderiam encontrar melhoras nesta lama nesta podridão, só 

coisa de louco, só coisa de inconsciente querer fazer da lama 

uma coisa pura, uma coisa boa, querer fazer da matéria uma 

coisa que não podia ser, só coisa de loucos, só coisa de 

inconsciente, de quem não tem consciência do que está 

fazendo. 

 

E por isso, eis a razão da multiplicação do sofrimento da 

multiplicação da destruição dos seres, só poderiam ir todos de 

mal a pior no progresso da matéria. 

 

E assim, subjugados nesta vida, como um animal que 

não tem consciência do que faz, por ser animal por 

desconhecer o seu verdadeiro ser, de Racionais puros, limpos 
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e perfeitos, que se deformaram em animais Racionais e por 

estarem deformados, não sabiam o porquê que assim, ficaram. 

E por não saberem a origem do seu ser é que ficaram 

inconscientes e devido a inconsciência, eis o sofrimento de 

todos no mundo, o sofrimento é a prova da inconsciência. 

 

E hoje conhecendo o porquê de assim, serem, o porquê 

de todos assim serem, e do mundo assim ser. Vendo e 

conhecendo a negação de tudo isto, de todo esse 

embrutecimento devido o acontecimento da deformação, 

deformação esta que todos sentem que é a insatisfação, o 

desequilíbrio, a inconsciência e o mundo assim girando em 

torno dessas calamidades materiais, com esse brilho de lama 

que é a matéria, onde se viu lama brilhar? 

 

Para o inconsciente a lama podre é brilhante, matéria, 

coisa desclassificada, coisa sem classificação, porque surgiu 

do nada, um nada o que vale? Nada. 

 

Então, o que não vale nada é para ser conceituado, como 

coisa que tivesse valor? O tudo aparente que valor tem? 

Nenhum. E por não ter valor nenhum acaba em nada. 

 

Então, brilho do nada, só mesmo coisa de inconsciente 

de valorizar o nada, dar valor ao nada como se tudo fosse 

verdadeiro. Só mesmo coisa de inconsciente, o inconsciente, 

não sabe o que faz e por não saber o que faz, sofre sempre. 

 

O encantado o que é? É um inconsciente e por ser 

inconsciente não sabe o porque assim, é encantado e por ser 

inconsciente não sabe de onde veio, nem para onde vai, e 

inconscientes desta maneira só podiam mesmo multiplicar o 

sofrimento de todos. 

 

E daí o inferno em vida que todos levam ao ponto de 

dizerem, “Este mundo é um inferno.” 
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Tudo isto devido à inconsciência porque são formados 

por esta natureza inconsciente, por ser encantada, por a 

natureza ser in-consciente é que não regula, se são filhos desta 

natureza, formados e feitos por essa natureza inconsciente 

tinham que ser inconscientes também, não podiam ser de 

outra forma se o mal dos seres existe é porque existe a causa, 

que é a natureza desregulada e assim, veja a causa de todo 

esse sofrimento pavoroso aí deste mundo, elétrico e 

magnético. 

O principal argumento é o elétrico e magnético o fluído 

causador de todo esse desequilíbrio infernal. A inconsciência 

da natureza é tanta que vejam como ela se investe contra os 

seus seres, como ela se revolta contra os seus seres, as 

monstruosidades que ela faz contra os seus seres é 

maremotos, terremotos, tufões, furacões, vulcões, tempestades 

arrasadoras, faíscas elétrica, frio de matar, calor de matar, 

enfim uma infinidade de maus tratos e de revoltas, contra os 

seus seres por ser uma natureza inconsciente. 

Uma natureza monstruosa, contra os seus seres co- 

metendo as maiores monstruosidades sem dó nem piedade, 

contra os seus seres, desumanidades sem dó nem piedade, 

contra os seus seres, as calamidades das secas, as calamidades 

do frio, a calamidade do calor, enfim, uma infinidade de 

monstruosidades sem dó nem piedade, contra os seus seres. 

 

Então, os seus feitos, que são os animais Racionais não 

podiam ser diferentes, tinham que ser igualmente, à natureza 

que os fez e como é que viviam pensando em purezas, 

deformados, deste jeito, como é que viviam pensando em 

felicidade se são de origem monstruosa, cabe à natureza a 

culpa de todos serem assim como são, pois, se são feitos desta 

natureza monstruosa, tinham que ser monstros também, aonde 

há monstruosidades não há consciência, onde há sofrimento 

não há consciência, se a natureza fosse boa e só 

proporcionasse o bem, todos seriam bons e viviam bem. 
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E assim, está aí um pedacinho do porque assim, são e do 

porque que o mundo assim é a inconsciência. O desequilíbrio 

já vem da própria natureza, por a natureza não ser boa. 

 

Todos seriam bons, se a natureza regulasse direito, todos 

regulariam direito, e assim, hoje chegando em mãos de todos 

a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a Luz Racional, a luz do 

outro mundo, que é a PLANÍCIE RACIONAL, que deu 

conseqüência a este que habitamos e que habitamos sem saber 

porque, agora é que estão sabendo. E hoje sabendo o porque 

que assim, ficaram e sabendo a trajetória que fizeram e 

porque fizeram, e vendo quanto tempo de lutas perdidas como 

aí estão lutando inconscientemente, à espera de quê? 

 

Do golpe mortal, provando que esta não é a verdadeira 

vida, e por não ser a verdadeira vida, morrem sem quererem 

morrer, esta é a vida do animal Racional, deformado que 

assim, ficaram por livre e espontânea vontade, e hoje 

conhecendo e sabendo que eram racionais puros, limpos e 

perfeitos e o porque assim, ficaram deformados, cheios de 

defeitos e hoje glorificados brilhantemente, com o 

conhecimento da divulgação do mundo e sua criação, sabendo 

de onde vieram e para onde vão, hoje conhecendo os dois 

mundos, o mundo lá de cima, o verdadeiro mundo, a 

PLANÍCIE RACIONAL, e o porque desse mundo ser assim 

de aparências, fantasias e nada mais. 

E agora todos conhecendo a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, e tratando de se imunizar para voltarem ao seu 

verdadeiro mundo, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E assim, até que enfim chegou o fim do inferno de fogo 

do Elétrico e Magnético, até que chegou o fim, deste inferno 

que desconheciam, o seu princípio e o seu fim e julgavam que 

este mundo não teria mais fim e hoje vendo, sabendo e 

conhecendo o seu fim e o seu princípio. 
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Hoje, todos de regresso por meio da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL ao seu lugar de origem a PLANÍCIE 

RACIONAL, todos de parabéns por conhecerem e saberem a 

definição do seu ser, a definição deste mundo encantado 

maior alegria e satisfação de todos não podia haver. A 

definição do seu ser, a definição do mundo e a definição do 

outro mundo que é a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Entra o mundo agora na Fase Racional com a Luz 

Racional, com o seu emulo verdadeiro, nas suas ricas 

mensagens para enriquecer os fanáticos materialistas de Luz 

Racional, maior tesouro dos animais Racionais e 

contentamento de todos é muito grande, deslumbramento 

muito maior ainda e o enriquecimento, este nem se fala. 

 

A IMUNIZAÇÃO RACIONAL quer dizer, Unir-se aos 

puros da PLANÍCIE RACIONAL o mundo de origem de 

todos e todos se encaminhando para lá, para não nascerem 

aqui nesta lama fedorenta, morrinhenta, catinguenta, 

seborrenta, enfim matéria podre, sem classificação e por ser 

podre, por si mesmo se destrói, se extermina, se acaba. 

 

Então, chega de tanta ilusão por este nada devido serem 

inconscientes e o inconsciente por ser inconsciente se ilude 

com o nada. 

 

Então, reconheça o nada, e reconheça a inconsciência, 

para poder se imunizar e ir para o seu verdadeiro mundo de 

origem e aqui nesta lama não nascer mais, quem gosta de 

lama é porco, e matéria é lama e lama podre, por isso fedem 

em vida. 

 

A Luz Racional está na Terra, a luz verdadeira dos 

animais Racionais, a luz desconhecida, porque desconheciam 

a sua verdadeira origem, estavam encantados e desconheciam 

a verdadeira base de origem. Pensavam que eram aí desta 
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natureza do encanto, pensavam que fossem naturais, aí do 

elétrico e magnético, com os animais irracionais. 

 

E hoje estão vendo e sabendo que estavam aí junto dos 

animais irracionais, mas não sabiam porque, porque todos 

desconhecem o porque de tudo, o porque da origem deste 

mundo, elétrico e magnético, assim ser, desconheciam a sua 

verdadeira origem. 

 

Ninguém sabia de onde vieram e nem para onde vão. 

Estavam todos aí neste mundo completamente, desconhecidos 

do porque aí surgiram, do porque aí nasceram, do porque aí 

viviam, ninguém sabia explicar, a origem do seu ser, e a 

origem deste mundo assim ser. 

 

E de forma que pensavam que a luz do animal Racional, 

fosse esta aí do Elétrico e Magnético. Pensavam que a vida 

tinha que ser assim mesmo, porque não conheciam a 

verdadeira origem. 

 

E por não conhecer a verdadeira origem, julgavam que a 

vida tinha de ser esta mesma. 

 

E hoje, estão vendo que esta luz do Elétrico e 

Magnético, não é a verdadeira luz dos animais Racionais. A 

luz do elétrico e magnético é dos animais irracionais. 
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ILUMINADOS PELA LUZ RACIONAL 

 

 

 
 

E a luz verdadeira do animal Racional é a Luz Racional, 

que desconheciam. 

 

E hoje, todos conhecendo o porquê que assim são, o 

porquê que o mundo elétrico e magnético, assim é, de onde 

vieram, como vieram, passando por estas eternidades todas, e 

porque vieram e para onde vão e como vão. Conhecendo a sua 

verdadeira luz, que é a Luz Racional, adquirida pela 

persistência na leitura. 

 

E assim, iluminados, pela luz do próprio natural, vão ver 

tudo quanto é de Racional, daqui da terra iluminados pela Luz 

Racional estão ligados à PLANÍCIE RACIONAL, lugar de 

origem de todos. 

 

Estando ligados à PLANÍCIE RACIONAL, com a Luz 

Racional, daqui de baixo vê tudo da PLANÍCIE RACIONAL, 

vê os habitantes, se entende com eles, vê o RACIONAL 

SUPERIOR, daqui e da terra e como estão iluminados pela 

luz do elétrico e magnético, estão vendo o Sol, estão vendo a 

Lua, estão vendo as Estrelas, e tudo enfim. 

 

E ligados com a luz do seu verdadeiro natural, que é da 

PLANÍCIE RACIONAL, estão vendo daqui de baixo, tudo lá 

em cima, porque estão ligados com a luz do seu verdadeiro 

natural, do seu mundo de origem, lá de cima, da PLANÍCIE 

RACIONAL. 
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Então, ligados por esta luz de lá de cima, aqui em baixo 

vê tudo lá em cima. 

E dentro desta luz então, descem os habitantes, bem 

dentro da casa da pessoa fazem conferências com a pessoa, a 

pessoa vê perfeitamente, se entende perfeitamente, todos os 

esclarecimentos precisos, porque está ligado pela luz à 

PLANÍCIE RACIONAL, o seu lugar de origem. 

Então, aí, a pessoa está ligada a eternidade, se 

entendendo com os eternos, conversando com os eternos, 

fazendo conferências com os eternos, por estar ligados por sua 

luz verdadeira, ao seu mundo de origem, o seu mundo do 

verdadeiro, a PLANÍCIE RACIONAL. 

E daí vivendo aqui na Terra Racionalmente, até a 

extinção do corpo em matéria, e vindo o fim deste encanto 

que para todos, é um enigma, por estarem encantados aí neste 

mundo sem saber por quê. 

Ninguém sabia, o porquê estavam aí vivendo neste 

mundo, então, este mundo não passava de um encanto, de um 

encanto, sim, porque nunca ninguém deu solução, deste 

mundo, desta formação ser assim. Ninguém nunca soube 

como foi feito, nem ninguém nunca soube como foi feito o 

mundo e por não saberem nada, estavam aí encantados dentro 

deste encanto, e julgando que tudo isto tinha que ser assim 

mesmo. 

Na mesma hora se contradizendo, por não saber o certo 

como tudo isto foi feito, nem de que foi feito, nem como 

todos foram feitos, e de que foram feitos. Então, estavam aí 

sem solução de si mesmo e sem solução deste mundo, 

vivendo sem saber porque, e morrendo, sem saber porque, 

nesta vida de aventuras, nesta vida de experiências sem fim, 

por viverem no mundo sem saberem o porque, do mundo 

assim ser. 
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Então, hoje todos os esclarecimentos do porque de tudo 

desta fonte de perdidos, sabendo de onde vieram e porque 

vieram, e que fizeram para assim estarem, para assim serem, 

para assim ficarem. E hoje sendo cientes deste encanto e 

cientes do desencanto. 

E agora chegou a Luz Racional na Terra, a luz 

verdadeira do animal Racional, do seu mundo de origem é a 

PLANÍCIE RACIONAL, a sua base de origem é a PLANÍCIE 

RACIONAL, onde estão os demais com seu progresso de 

pureza, voltando todos, à sua base de origem pelo 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Agora todos conhecendo o seu verdadeiro mundo, 

sabendo que não são daí, deste mundo do Elétrico e 

Magnético, agora todos conhecendo o seu verdadeiro mundo, 

que é a PLANÍCIE RACIONAL, de onde todos saíram, e 

como saíram. 

Agora todos conhecendo qual é a sua verdadeira luz, a 

verdadeira luz do animal Racional, é a Luz Racional do seu 

mundo de origem, que é a PLANÍCIE RACIONAL, a base e a 

origem deste anti-mundo do Elétrico e Magnético. 

E assim, todos agora, convictos e cientes que estavam 

sendo iluminados por uma luz que não lhe pertenciam, a luz 

do Elétrico e Magnético, e por não pertencer esta luz ao 

animal Racional, é que o animal Racional tinha que sofrer 

muito, por estar sendo iluminados por uma luz que somente, 

os prejudicava. 

 

E assim, hoje conhecendo e sabendo o porquê eram 

prejudicados pela luz do Elétrico e Magnético. 

 

Hoje sabendo que esta luz é a causa de todas as ruínas do 

corpo e todas as ruínas da vida. Hoje sabendo o porquê destes 

feitos, sobre o animal Racional. 
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Porque o animal Racional desconhecia a sua base de 

origem, e por não conhecer a sua base de origem, é que 

julgava e pensava que a luz do elétrico e magnético lhe 

pertencesse. Por não conhecer a sua base de origem, nem 

muito menos, a base de origem deste antimundo, então, 

julgavam e pensavam que a vida fosse esta mesmo. Pensando 

assim inconscientemente, por desconhecer o porquê da vida e 

por desconhecer o porquê deste mundo ser assim e de tudo 

assim ser. 

Então, ficavam julgando ao seu modo de ver, ao seu 

modo de imaginar, e sabendo e vendo que nada estava certo e 

assim, vivendo na incerteza de tudo. 

Experimentando tudo para ver se dava certo ou não, e 

hoje conhecendo o porquê de tudo isto dizendo:, “Quanto 

tempo perdido de lutas que parecia que não tinha mais fim”. 

Porque não conheciam o princípio e muito menos o fim. 

Não conheciam o princípio de tudo, para então, conhecer o 

fim. 
 

E hoje estão vendo e sabendo que a luz verdadeira do 

animal Racional é a luz da base de sua origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. E hoje, conhecendo o porquê assim são, o 

porquê assim ficaram e porque ficaram, sem terem 

conhecimento da base da sua origem. 

Então, a luz do animal Racional, é a Luz Racional, é a 
luz do animal irracional é a luz do elétrico e magnético. 

 

Qual é a base de origem do animal Racional? A 

PLANÍCIE RACIONAL. 

E assim, todos equilibrados Racionalmente, e iluminados 

por sua luz verdadeira, de animais Racionais, vivendo 

Racionalmente. 
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Vivendo Racionalmente, e tudo se multiplicando de bem 

para melhor, sempre, enquanto viverem aí em cima desta 

terra, enquanto vida tiverem no elétrico e magnético tudo de 

ruim e de mal sempre, mas cem sua verdadeira luz da base de 

sua origem, tudo de bem para melhor sempre. 

E então, todos é claro que vão querer a sua luz 

verdadeira, a luz do seu verdadeiro natural de animal 

Racional. 

Ninguém mais vai querer a luz do elétrico e magnético, 

porque é uma luz que não pertence ao animal Racional. Até 

então, viviam sendo conduzidos por esta luz, por 

desconhecerem a sua verdadeira base de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

E agora conhecendo todos vão querer a sua verdadeira 

luz, do seu verdadeiro natural, do bem puro, a luz que só faz 

bem, que só governa todos para o bem, a luz que elimina 

todos os males do corpo e todos os males da vida, a luz pura 

Racional, pura, limpa e perfeita da PLANÍCIE RACIONAL. 

Então, todos vão querer a sua verdade! 

Agora por meio do conhecimento da base de origem de 

todos vão então, adquirir a sua luz verdadeira, a Luz Racional. 

A luz do animal Racional. 

 

E uma vez iluminados por sua verdadeira luz, da base de 

sua origem, ficam todos aqui debaixo olhando lá para cima, e 

vendo grande parte da PLANÍCIE RACIONAL e seus 

habitantes e se comunicando com eles, porque estão sendo 

iluminados pela luz da sua base de origem.Uma vez 

iluminados pela sua verdadeira base de origem é claro que 

tem que ver a sua base de origem, como aqui estão vendo o 

Sol, a Lua e as Estrelas, porque estão sendo iluminados pelo 

Sol. 
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E assim, vão ficar depois de iluminados pela luz de sua 

base de origem que é a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Uma vez a luz vindo de lá, daqui de baixo enxergarão 

tudo, lá em cima nasce a vidência do verdadeiro natural de 

animais Racionais. 

 

O animal Racional, iluminado por sua luz verdadeira 

Racional, está claro que vê tudo que é de Racional e se 

comunicará com os habitantes da PLANÍCIE RACIONAL. 

Isto, basta somente, para conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, não é preciso que a pessoa seja santo ou puro, 

porque na matéria não há puros. A matéria é uma coisa podre. 

 

Trata-se da origem de todos, da origem do ser, ser o quê? 

Animal Racional. Por agora conhecerem a sua base de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Todos são oriundos da 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E para conseguir basta ler todos os dias, para conhecer o 

que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Então, todos de parabéns, 

de posse da sua verdadeira luz, a Luz Racional dos animais 

Racionais. E assim, brilhantemente, vivendo, Racionalmente, 

vivendo, e o equilíbrio de todos e o equilíbrio do mundo. Não 

existe bem maior do que este. 

 

Este é o bem maior do mundo, a Luz Racional, a luz dos 

animais Racionais, a luz da PLANÍCIE RACIONAL, a Luz 

Racional. Está na Terra para todos os animais Racionais. 

 

Esses, por estarem vivendo sobre os efeitos de uma luz 

que não lhe pertenciam é que se tornou a vida de todos um 

inferno. Por estarem sob a influência de uma luz que não lhe 

pertenciam por não pertencerem a essa luz, eram prejudicados 

por ela. Por desconhecerem a sua verdadeira base de origem, 



49 
 

3º O – UNIVERSO EM DESENCANTO 

 

 

a PLANÍCIE RACIONAL, o mundo que deu conseqüência a 

este anti-mundo. 

E assim, todos felicíssimos para o resto da vida, sob os 

efeitos da sua verdadeira luz, a Luz Racional. Está aí o 

conhecimento Racional, provando que a Luz Racional está na 

Terra. 

 

E então, tratem de conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, para ficar sob os efeitos de sua luz verdadeira, 

do seu verdadeiro natural, de Racionais Puros, Limpos e 

Perfeitos, que se deformaram em animais irracionais. 

 

Então, Racionalmente, tudo é, e irracionalmente, nada é, 

Racionalmente, tudo são e irracionalmente nada são. 

 

Irracionalmente, nada é, Racionalmente, tudo são e 

irracionalmente, nada são. 

 

Irracionalmente, nada são, porque nunca souberam o 

porquê deste nada, nunca souberam o porquê assim são, 

nunca souberam porque o mundo assim é, e por isso, 

irracional mente, nada são e irracionalmente, tudo são. 

 

Irracionalmente, nada são porque viviam quase igual aos 

irracionais. 

Porque os irracionais vêm que desconhecem a sua base 

de origem. Os irracionais é que desconhecem o porquê assim 

são, porque o mundo assim é. 

Portanto, vivendo com a luz do elétrico e magnético, 

viviam irracionalmente, deste jeito, horrivelmente. 

Portanto, Racionalmente, tudo são, porque sabe 

descrever a razão de seu ser, e a razão de todos os seres é a 

razão do mundo assim ser. 
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Racionalmente, sabe e conhece o porquê aí estão 

vivendo, sabe o porquê deste mundo, o porquê desta 

deformação, o porquê todos assim são, o porquê o mundo 

assim é. Racionalmente, conhece todos antes de ser assim 

como estão e o porque assim são, e de onde vieram e como 

vieram. 

Racionalmente, conhece e sabe a razão de tudo e de 

todos, a razão de assim, serem, a razão deste mundo assim 

ser, a razão do porque, assim ficaram, a razão de onde saíram, 

de onde vieram, Racionalmente, tudo é, Racionalmente, tudo 

são. São o quê? Conhecedores da origem do mundo, da 

origem do seu ser, da origem da geração, criação e formação, 

por isso Racionalmente, tudo são e irracionalmente, nada são. 

Porque os irracionais não conhecem a razão de coisa 

alguma, não conhece a razão do seu ser, nem a razão do 

mundo assim ser. Portanto, hoje a satisfação completa de 

todos conhecer este translado todo, estas revelações todas e 

essas repetições todas, muito necessárias a essas cabeças 

duras, em ser explicado de vários modos, de várias maneiras, 

para possibilitar todos a entenderem porque o bicho, o animal 

é muito confuso, e para os confusos é que estão todas essas 

repetições, assuntos repetidos, de vários modos, de várias 

maneiras e de várias formas. 

 

Como quem diz, se não entender de um jeito, entende de 

outro, se não entender de uma maneira, entende de outra, se 

não entender de uma forma, entende de outra, o ser animal 

Racional é muito confuso e essas repetições são para os 

confusos. Ao passo que para outros não. 

 

Mas o mundo é muito grande, e as interpretações tão 

todas diferentes, para que haja uma boa coordenação do que é 

Racional tem que ser repetido, assim desta maneira para os 

confusos. 



51 
 

3º O – UNIVERSO EM DESENCANTO 

 

 

E assim, depois de conhecer com convicção saber expor 

o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, então, sim, começa a 

ver a sua verdadeira luz, a Luz Racional. 

A luz da base de sua origem, a luz verdadeira do animal 

Racional. A luz que ninguém nunca pensou existir porque 

viviam aqui encantadamente, julgavam e pensavam 

inconscientemente, que a vida fosse esta mesma e que isto 

aqui não tivesse fim, fosse assim, eternamente. 

E hoje estão vendo que é tão diferente as épocas e o 

tempo, tudo vai chegando aos seus lugares e tudo vai 

mudando, como agora estão vendo, a modificação que vão 

fazer de animal Racional, perdidos aí dentro do fogo elétrico e 

magnético e desligando esse fluído elétrico e magnético do 

corpo do animal Racional, e ligando com a sua luz, de seu 

verdadeiro natural de animais Racionais, a Luz Racional da 

PLANÍCIE RACIONAL. 

Então, aí o equilíbrio é outro, o equilíbrio é Racional, 

porque são desta origem, são deste ser e por isso, são animais 

Racionais. 

E assim, que modificação vão fazer todos para o bem de 

todos, para a felicidade de todos, para o equilíbrio de todos, 

por conhecerem a sua verdadeira base de origem, e a sua 

verdadeira luz, a Luz Racional dos animais Racionais. 

Então, aí tudo dando certo na vida de todos, porque 

todos serão orientados pela sua base de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

A Luz Racional para animal Racional enquanto não 

forem imunizados, não poderão ver porque estão sob a luz do 

elétrico e magnético. 

Só depois que conhecerem o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL e forem imunizados, então, sim, aí debaixo 
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verão a Luz Racional. Pois não conhecem o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, como é que já querem ver a 

luz? 

 

Pelas insignificantes vezes que leram é preciso que tenha 

a convicção do conhecimento, tenha o amadurecimento, saiba 

expor, explicar, estudar definir, divulgar, o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, então, sim, aí está imunizado, 

começam a ver a Luz Racional, a luz do verdadeiro natural do 

animal Racional, a luz da base de sua origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, onde lá estão, os racionais puros, limpos e, 

perfeitos, com seu progresso de pureza. 

 

Tão fácil e muito simples em adquirir a luz, é só 

conhecer e para conhecer é preciso persistência na leitura, 

então, aí vão ver a Luz Racional e passa a ser iluminado pela 

luz da sua verdadeira base de origem de Racionais, puros, 

limpos e perfeitos. 

 

A Luz Racional, é a luz do desencanto, é a luz da 

PLANÍCIE RACIONAL. É a luz verdadeira dos animais 

Racionais. E quando se imunizarem, então, serão todos 

iluminados por a sua verdadeira Luz Racional da base de 

origem de todos, de onde todos vieram, e para onde todos 

retornarão. 

 

Esta é que é a luz verdadeira de animais Racionais, a 

Luz Racional, a luz do seu mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Uma vez adquirindo a sua verdadeira luz, por meio do 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, enxergarão 

grande parte da PLANÍCIE RACIONAL, daqui debaixo vão 

ver tudo lá em cima. Por estarem iluminados pela luz de cá de 

cima a Luz Racional. Então, se entenderão com os 

habitantes aqui de cima, receberão todos os esclarecimentos 
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precisos, para o equilíbrio aí, desta vida, por receber todas as 

orientações precisas da PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, aí, a vida se modificará, porque a luz é outra, a 

luz é Racional, e o progresso será Racional. Vivendo 

Racionalmente, por estar sendo iluminados pela verdadeira 

luz da base de sua origem de animais Racionais. 

A luz solar é como já sabem, deformada, feitas das 

virtudes dos corpos anteriores a este, que foram perdendo se 

reunindo, daí se deformando desta maneira. 

 

Então, a luz solar é a luz dos bichos, dos animais 

irracionais. É a luz deformada, a luz que sempre conservou 

esta deformação, de mal a pior sempre, todos de mal a pior 

sempre, devido em primeiro lugar o progresso da 

degeneração. A degeneração de tudo, a degeneração dos 

seres, até vir à extinção dos seres, pelo progresso da 

degeneração. 

Tudo que se degenera, diminui. A multiplicação da 

degeneração ia chegar a um ponto da extinção dos seres, pela 

multiplicação da degeneração, tudo que se degenera diminui, 

e diminuindo, e assim, se multiplicando e acabar tudo em 

nada. Vindo então, a extinção dos seres, pelo progresso da 

degeneração. 

Então, a luz solar é uma luz que sempre manteve a 

multiplicação da degeneração e a luz deformada, a luz dos 

encantados, por desconhecer o porquê de todos os seres, o 

porquê de todos os seres assim ser, do porque de tudo assim 

ser, do porque deste mundo assim ser, é que pensavam que 

tudo tinha que ser assim mesmo por não saber, por não 

conhecer, o porquê de tudo existir, ser assim como é. 

 

E por não conhecer adotavam e tinham mesmo que 

adotar tudo assim como está, por não conhecer e não saber o 
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porquê do mundo e o porquê dos seres, e o porquê do seu ser 

e por desconhecer pensavam que a vida fosse esta mesma, 

mas na mesma hora sentindo que a vida não podia ser esta 

mesma, por ser uma vida externa, sim uma vida externa, 

externa sim, porque na mesma hora que estão com vida, de 

um momento para o outro, são desterrados desta vida, sem 

saber por quê. 

 

Então, aí existia a dúvida, não somos daqui deste mundo 

e por não sermos daqui, estamos aqui de passagem, cada qual 

fazendo aqui a sua insignificante passagem e não sabemos o 

porquê disto, não sabemos o porquê desta natureza tão 

ingrata. Quem nos proporcionou esta vida que ninguém se 

conforma, porque ninguém se conforma com a morte. 

 

Ninguém se conforma de perder a vida. Esta é uma vida 

que conservava estes mistérios todos, e ninguém nunca pôde 

solucionar. 

 

E hoje tudo solucionado aí a contento, o porquê desta 

vida ser assim como é e o porque deste mundo ser assim para 

o encantado, misterioso, enigmático, vivendo no mundo, sem 

saber o porque vivem, vivendo no mundo sem saber o porque 

deste mundo, vivendo com esta vida assim sem saber porque 

dela ser assim, e hoje sabendo e vendo e conhecendo o porque 

que assim, ficaram deste jeito, sem nada conhecer de si 

verdadeiramente, e sem nada conhecer deste mundo 

verdadeiramente,. Porque deformaram em animais Racionais, 

um animal não tinha e não tem condições de conhecer a sua 

origem, de conhecer a si mesmo por ser animal Racional. 

 

Por ser animal não tinham condições de conhecer o 

porquê do mundo, o porquê de tantos feitos, o porquê desta 

vida aparente, por ser animais Racionais, não tinham 

condições de se libertar, por serem animais Racionais 

deformados. 
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A deformação sendo de uma tal maneira, que o 

pensamento desenvolvido não dava, como nunca deu, 

condições para descobrir a origem do seu verdadeiro ser e 

nem a origem do mundo. 

 

E assim, estavam presos ao encanto, sem condições de 

solucionar a origem de toda a formação, por serem seres 

encantados. Encantados quer dizer, seres enigmáticos, seres 

misteriosos, estavam aí fechados, por serem animais 

Racionais. 

 

Agora sendo libertados pelo RACIONAL SUPERIOR, 

que é um habitante da PLANÍCIE RACIONAL, 

desencantando todos, mostrando o princípio e o fim deste 

encanto, e o princípio e o fim de todos esses feitos 

deformados, deste encanto pavoroso. 

 

Hoje conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, 

que é a PLANÍCIE RACIONAL, e sabendo e vendo como 

vieram parar aqui dentro deste buraco, olhando lá para cima 

sem saber e descrever coisa alguma, do certo do porquê de 

todos esses feitos, que existe neste mundo. 

 

Agora com todas essas revelações, do porquê deste tudo 

aparente, que nada é, vendo que passeio angustioso que todos 

aqui vieram dar, por livre e espontânea vontade, sem saber 

que iriam assim ficar deste jeito deformados, sem saber o 

porquê desta deformação. 

 

Hoje conhecendo o princípio e o fim de toda essa trágica 

aventura, por livre e espontânea vontade, é que hoje estão aí à 

mercê de todas as vontades é que muitas vezes ainda ficam 

perdendo tempo, com coisas inúteis, porque pensavam que 

fazer muito bem o progresso da matéria, não é o verdadeiro 

progresso da matéria, é o progresso do mal. Em progredir com 

mal ou para o mal que vai de mal a pior, sempre procurando, 
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o bem e nunca encontrando, porque de maneira alguma pode 

encontrar o bem verdadeiro, e sim, o mal. 

 

O progresso material é progresso do mal e por isso, tudo 

de mal a pior. Falando em bem, procurando o bem, 

multiplicando o mal, por o progresso ser material. 

 

O progresso da multiplicação do mal, dos males e não do 

bem e, por não conhecerem o verdadeiro bem, tinham mesmo 

que assim, serem, a procura do bem, falando no bem, atrás do 

bem e nunca encontrando, por multiplicar sempre o progresso 

do mal, o progresso material. Então, o bem ficando sempre 

por encontrar e hoje sabendo e vendo o porquê de todos os 

males da vida e do mundo. 

 

E agora por conhecerem a sua verdadeira origem, então, 

sim é que por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL do 

conhecimento que aí está do desencanto de todos e de tudo, 

vão adquirir a sua verdadeira luz, a Luz Racional. 

 

Todos iluminados pela sua verdadeira luz da base de sua 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL, onde pela luz ser 

Racional, todos progredindo, Racionalmente, muito 

naturalmente. 

 

E aí então, fazendo modificação que é a modificação do 

mal para o bem. Viviam mal, progredindo mal, e hoje 

iluminados pela Luz Racional, todos indo bem e 

multiplicando o bem para melhor, por estarem iluminados 

pela Luz Racional. A luz verdadeira da base verdadeira de 

todos é da PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E a Luz Racional é muito fácil adquirir, basta conhecer o 

que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, ficar amadurecido, 

dentro do conhecimento Racional, então, ficará iluminado 

pela Luz Racional, da verdadeira base de origem de todos. 



57 
 

3º O – UNIVERSO EM DESENCANTO 

 

 

A IMUNIZAÇÃO RACIONAL quer dizer, munido do 

conhecimento e do porquê era encantado, munido de todo o 

conhecimento do porquê deste encanto, munido 

completamente, de todas essas definições, de todo esse 

princípio, desta formação encantada. 

 

Então, IMUNIZAÇÃO RACIONAL, munido do 

conhecimento do seu verdadeiro ser de Racional, Puro, Limpo 

e Perfeito, munidos de todos conhecimentos, de conhecer esta 

deformação e ficarem assim como estão, sendo animais 

Racionais. 

 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL quer dizer também, unidos 

aos habitantes da PLANÍCIE RACIONAL, unidos ao seu 

mundo de origem, munidos de todo o conhecimento de onde 

vieram, como vieram, porque vieram, para onde vão, como 

vão e porque vão, tudo isso quer dizer IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 
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A VIDÊNCIA RACIONAL DO SER HUMANO 

 

 

 

 
Ter contato com os eternos na PLANÍCIE RACIONAL, 

por ter todo o conhecimento do que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, nascendo da pessoa a vidência Racional por 

meio do fluido que entra dentro do EU da pessoa, e esta luz 

que está dentro do EU da pessoa ligada à PLANÍCIE 

RACIONAL, porque é vinda da PLANÍCIE RACIONAL, 

uma vez a pessoa recebendo esta ligação e nascendo a 

vidência Racional, na pessoa e a pessoa vendo daqui de baixo 

a PLANÍCIE RACIONAL lá em cima, se entendendo com os 

habitantes, conversando com eles, recebendo orientações para 

o seu equilíbrio aqui nesta vida, enquanto aqui permanecerem. 

 

Então, está aí o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

devo dizer também, entre tantas coisas, sobre o que há no 

encanto e no desencanto. 

 

E assim, hoje todos com o verdadeiro conhecimento de 

si mesmo em mãos, recebendo todas as orientações precisas, 

para o seu equilíbrio e todos se modificando de mal para o 

bem, por estarem ligados à luz da base de sua origem. 

 

Uma vez ligados à luz da base de sua origem, receberão 

todas as orientações para o equilíbrio Racional, e aí tudo se 

modificando de bem e de bom para todos. 
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Ao passo que ligados aí como estavam no fluído elétrico 

e magnético, tinham mesmo que viver desequilibrados e esta 

natureza não regular, não regulando, tinham que viver neste 

desequilíbrio, e daí surgindo o sofrimento de todos. 

E assim, até que chegou o dia que muitos esperavam e 

outros não. Outros pensavam que a vida fosse essa mesma e 

outros já pensavam que a vida não podia ser desta mesma. 

Por tudo isso tinha que chegar o dia de grande modificação 

para melhor. 

E assim, chegou a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para o 

equilíbrio de todos para paz de todos, felicidade de todos, para 

harmonia de todos, enfim, para o bem verdadeiro geral, 

universal. 

A riqueza maior do mundo é a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, brilhante maior de todos, é a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

Racionalmente, todos brilham, porque brilham com 

consciência e brilham conscientemente, devido ser Racional, 

o equilíbrio eterno, a razão eterna. 

 

E com o elétrico e magnético completamente, ao 

contrário. O desequilíbrio sempre permaneceu e parecia que 

tinham que ser assim a vida inteira, parecia que seria uma 

eternidade vida afora, mas hoje estão vendo de que modo e de 

que forma como caminhamos, e tinha forçosamente, que 

chegar este dia glorificador do animal Racional, tinha que 

chegar esse dia, porque o animal Racional do jeito que todos 

estavam vivendo, nem podia viver mais, assim deste jeito.O 

desequilíbrio aumentando de uma tal maneira que o animal 

Racional não tinha mais sossego. 

A vida se tornou embrutecida, o animal Racional quase 

virando máquina, e assim, não resistindo os contrastes da 
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vida, enfrentando a vida por que vivia, muitas vezes, com 

uma infinidade de sacrifícios, para dar conta do recado. 

 

A vida se tornou para muitos uma coisa intolerante e por 

isso, muitos, muitas vezes desanimados e dizendo não sei 

mesmo o porque estou vivendo. 

 

Dizendo e assim, vivendo iludidamente, 

encantadamente, falando inconscientemente, por desconhecer 

o seu ser de encantado, e por desconhecer as bases 

outorgantes do verdadeiro ser natural, admitido este natural de 

mentira por não conhecerem o verdadeiro, por tudo ser 

mentira, é que tudo se acaba, e que tudo tinha que se acabar 

por não ser verdadeiro. 

 

O desequilíbrio é o causador de todo o sofrimento, de 

todos os padecimentos, aonde existe o desequilíbrio, existe o 

sofrimento, porque quem está desequilibrado não sabe o que 

diz, não sabe o que pensa, não sabe o que faz e por não saber, 

está provado que tem mesmo que sofrer. 

 

E hoje chegando o conhecimento do desencanto em 

mãos de todos e a satisfação geral universal de todos, por 

terem em mãos a solução deste mundo encantado, porque 

desconheciam o porquê deste encanto. 

 

E por desconhecerem o porquê deste encanto, é que o 

sofrimento permanecia dia e noite como um maior brilhante 

do mundo. Porque sofrem. Todo encantado é um sofredor, 

todos sofrem, cada qual com o seu sofrimento. 

 

Basta ser matéria podre, para ser um sofredor, basta ser 

matéria podre para ser um pobre coitado. Basta depender de 

uma máquina que não tem eficiência alguma. Uma máquina 

deficiente sujeita a todos os desarranjos e por isso, não há 

quem não sofra. Todos são sofredores, cada qual de sua 
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maneira, do seu jeito e de sua forma. Os desacertos, enfim, as 

espécies são muitíssimas. As maneiras da mesma forma. 

 

Está aí o desequilíbrio findado por conhecerem o porquê 

que eram assim como são, e o porquê que desconheciam. 

Hoje chegando em mãos de todos, a sua luz verdadeira a 

Luz Racional, a luz do mundo de sua origem e felicíssimos 

para o resto da vida, porque uma vez iluminados pela sua 

verdadeira luz, a Luz Racional, receberão todos os 

esclarecimentos precisos para o equilíbrio Racional. 

 

E daí são abolidos todos os males da vida e são abolidos 

todos os males do corpo por viver Racionalmente, ouvindo e 

vivendo sob a orientação de sua verdadeira base de origem a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

Eram Racionais, puros, limpos e perfeitos, que se 

deformaram em animais Racionais e ficaram deformados 

pelos transes que passaram, pelas transformações que 

passaram, ficaram desconhecidos da sua verdadeira origem. 

 

E hoje conhecendo o porquê de tudo isto, sabendo o 

porquê de tudo isto, e adquirindo em mãos o conhecimento, 

que assim, tinha que ser, conhecer para saber o porquê de 

tudo, e assim, iluminados pela sua luz verdadeira a Luz 

Racional, o elétrico e magnético, perdendo toda a ação, toda a 

sua influência, sobre o animal Racional, entrando tudo em 

forma Racional. 

Ao passo como estavam vivendo, viviam igualmente, ao 

animal irracional. Por estarem sob as mesmas influências 

sobre a mesma direção e sob os mesmos fluídos, o Elétrico e 

Magnético. 

Então, com esta carga magnética em cima do Elétrico e 

Magnético, tinham que ficar completamente, desregulados, 
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tinham que ficar ferozes por estarem recebendo as influências 

das feras, o Elétrico e Magnético, tinham que ficar com o 

gênio mau, o gênio das feras, por estarem sob o domínio da 

luz solar, que é o Elétrico e Magnético. 

 

Tinha que ter gênio igualmente, ao animal irracional e 

daí a causa de todo o desequilíbrio do animal Racional, 

porque a carga magnética só produz o mal puro, e a causa de 

todos os males e de todos os venenos e de todas as ruínas e de 

todas as doenças, existentes aí, neste mundo. 

 

A carga magnética só desequilibra e por isto eis a razão 

do desequilíbrio de todos no mundo, devido à carga 

magnética, mal puro. Só faz mal. 

 

Ora, animais Racionais debaixo do domínio desta base 

destruidora, só tinha que sofrer muito e receber intuições, 

aspirações só para o mal, o progresso do mal, o progresso de 

destruição, é o orientador do animal Racional. Recebe 

orientações, e é orientado pela carga magnética. 

 

A carga magnética é a causa de todos os males e de 

todos os desequilíbrios. Porque o animal Racional, não são 

seres, pertencentes ao Elétrico e Magnético. Não são seres 

pertencentes a este mundo elétrico e magnético, são seres que 

pertencem a outro mundo, e por isso, são animais Racionais. 

A origem é Racional e onde é esta base de origem? É lá 

em cima, na PLANÍCIE RACIONAL o outro mundo que deu 

conseqüência a este antimundo. 

 

Então, por desconhecerem a sua verdadeira origem, por 

desconhecer a sua verdadeira base natural e por 

desconhecerem estavam admitindo uma base à qual não 

pertencem o elétrico e magnético. Eis a razão de fazerem 

todos os esforços e todos os sacrifícios para o bem de todos e 
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para o bem de si mesmo, porque tudo é, ao contrário dos 

males, sempre multiplicando, cada vez mais a ponto de não 

saberem mais o que vão fazer, para pôr termo a toda esta 

calamidade. 

 

Os esforços desde o princípio feito de todas as maneiras, 

de todas as formas, de todos os feitios e nunca puderam 

encontrar o ideal, que é pôr termo no desequilíbrio do mundo. 

 

E agora, conhecendo, vendo e sabendo o porquê de tudo 

isso, e abraçando o seu mundo de origem a PLANÍCIE 

RACIONAL, a Luz Racional, a luz do verdadeiro ser do 

animal Racional e encontrando o bem para sempre e o bem 

eterno e receber todas as orientações precisas, da sua base de 

origem do seu mundo de origem a PLANÍCIE RACIONAL, e 

assim, a Luz Racional está aí na Terra para sempre. 

 

A verdadeira luz do animal Racional está aí na Terra 

para todos. É só ter persistência no Conhecimento Racional 

para adquirir a sua verdadeira luz, a Luz Racional. 

 

Já há muito que todos não tinham mais com quem 

contar, não tinham mais com quem agarrar, e por isso, a 

situação calamitosa que atravessa o mundo, nesses momentos 

de dúvida, nesses momentos que ninguém tem garantia, 

nesses momentos de angústia que tomou conta de todos, todos 

vivendo com medo, quantos com a vida em perigo e a 

decepção chegando é a desilusão de tudo, devido o 

desequilíbrio que impera no mundo inteiro, a ponto de não 

haver mais respeito à coisa alguma, como quem diz, “Estamos 

vivendo no mundo e o que parece que a loucura tomou conta 

de todos.” 

 

As monstruosidades, as calamidades, enfim, um montão 

de ruínas, por estarem vivendo fora do verdadeiro natural, 

dominados pela luz solar do Elétrico e Magnético. 
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Todos no mundo vão ficar iluminados pela sua 

verdadeira luz a Luz Racional, do mundo de sua origem a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Todos no mundo vão ficar iluminados pela sua 

verdadeira luz, do mundo da origem de todos, a PLANÍCIE 

RACIONAL, por conhecerem agora a origem do seu ser, a 

verdadeira origem e o verdadeiro natural, do seu ser. 

 

Viviam aí encantados sem conhecer a sua verdadeira 

origem, sem conhecer o seu verdadeiro natural. E hoje, 

conhecendo a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro natural 

e o porquê de serem animais Racionais. O porquê de ser 

animais Racionais, e a origem de Racional e o porquê serem 

Racionais puros, limpos e perfeitos, e o porquê se 

deformaram em animais Racionais, e ficaram desconhecidos 

de sua origem, de sua verdadeira origem, do seu verdadeiro 

natural, por se deformarem em animais Racionais. 

 

Hoje convictos e certos da razão de serem assim como 

são e do porque que assim ficaram, todos sentindo os efeitos 

do seu verdadeiro natural, todos sentindo esta grande 

realidade de saberem e conhecerem a razão de serem animais 

Racionais, vivendo e conhecendo e sabendo o porque de tudo 

isto, e sabendo o porque que assim, ficaram, encantados aí 

neste encanto pavoroso, sem dar solução do seu ser 

verdadeiro e sem dar solução do porque viviam aí mantendo 

os mistérios de si mesmo. 

 

Mantendo os mistérios do mundo se considerando 

enigmático, por não saber escrever a verdadeira razão do seu 

ser, a verdadeira razão do seu verdadeiro natural, vivendo no 

mundo perdidamente, se considerando um enigmático dentro 

deste mundo, deste encanto enigmático, procurando tudo 

saber e tudo conhecer e ficando todos na mesma, mantendo os 

mistérios, mantendo os enigmas, vivendo de experiências, a 
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vida inteira, como verdadeiros cegos de olhos abertos, que 

tudo está vendo, e não sabendo porque não sabendo descrever 

o porque, sofrendo esta temporada toda e mantendo a vida 

como se fosse esta mesma. 

 

Na mesma hora se contradizendo por não poder 

desvendar os mistérios, os enigmas e dizendo consigo mesmo, 

“Ainda não sabemos nada, porque este mundo é um mistério, 

mas nós não sabemos o porquê o nosso ser é misterioso, por 

nós desconhecermos o nosso verdadeiro natural, a nossa 

verdadeira origem, e por isso, sabemos muito, mas ainda não 

sabemos nada, porque os mistérios estão todos como uma 

rocha, que ninguém nunca pode desvendá-los.” 

 

E assim, se alimentando, com essas fracas experiências, 

de experiências em experiências, ou em experiência sempre, 

para acertar ou não vivendo como cegos penitentes neste 

mundo, sem saber porque procurando tudo saber e ficando 

sempre por saber a realidade verdadeira e achando por isso 

muito esquisito por não saber, o porque da constituição deste 

mundo da constituição desta vida de lutas sem fim, vivendo 

igualmente, a um irracional   que não sabe descrever a razão 

do seu ser e não sabe porque que aí vive, não sabe porque da 

constituição deste mundo, da constituição do seu ser. 

 

Vivendo igualmente, um parasita, que de tudo depende 

para viver sem saber porque que são parasitas, que os que 

estão vivendo de esperança que não sabem como foi feito, 

nem porque foi feito, nem porque que existe, vivendo sem 

saber porque vive e olhando para tudo isso sem saber porque 

que existe. 

 

Vivendo igualmente, a um animal, a um vegetal, a uma 

espécie diferente, espécie diferente por serem livres 

pensadores, com espécie diferente, ter o comando superior aos 

demais, este comando, por ser de origem Racional. 
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Por se deformarem em animais Racionais, e ficarem 

desconhecidos da sua origem e do seu verdadeiro natural e do 

seu verdadeiro ser, e por isso, aí vivendo como um vegetal 

superior aos demais num certo ponto inferior a todos, por 

depender de tudo para poder viver. 

 

Verdadeiras parasitas ou verdadeiros parasitas, que só 

destroem e só consomem sem saber por quê. E nada constrói, 

somente, destrói, somente, explora, vivendo neste mundo, 

igualmente, a uma parasita, uma parasita destruidora. 

 

Dependendo de tudo para poder viver, na mesma hora 

querendo ser mais do que tudo e nesta contradição berrante 

que faz com que muitos, desanimem até de viver por conhecer 

e reconhecer o ponto ridículo que a humanidade chegou. O 

ponto ridículo é de querer ser o que não são. 

 

Este é o ponto ridículo, querendo ser mais do que tudo, 

quando são menos do que tudo e por isso, dependem de tudo 

para poder viver. Então, são menos do que tudo e se 

colocando superior a tudo pela inconsciência permanecer do 

que são e do porque assim, são. 

 

Agora vejam o ponto do desequilíbrio que chegaram, de 

não serem superior a tudo verdadeiramente. Inferior a tudo 

por depender de tudo, e este tudo não depender do ser animal. 

 

Mas este ridículo os mais estudiosos e observadores, 

conseguem analisar e ver o quanto é ridículo o ser humano. É 

um parasita que não sabe o porquê ele assim, é. É o quê? 

Parasita. Parasita por quê? Porque depende de tudo para viver, 

esperando tudo para viver, não sabendo dar explicação do 

porque que se tornou um parasita. Mas um parasita 

monstruoso. Um parasita que só destrói Desconhecido da sua 

existência, desconhecido da existência e do porque de todos 

os feitos que existe neste mundo, desconhecido de tudo, cegos 
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de olhos abertos, e por outra um vegetal destruidor, 

monstruoso que desconhece o porquê que é destruidor. 

Então, não sabendo e nem conhecendo e não sabendo 

descrever o porquê que chegaram a este ridículo, de viverem 

sem saber por que estão vivendo, habitando neste mundo sem 

saber por que aí habitam. 

O atraso da cegueira é tanto que julgam e pensam que 

estão certos assim, que sabem o que estão fazendo, que a vida 

é esta mesmo, que a vida é assim mesmo, que tudo pode ser 

assim mesmo, como coisa que conhecesse verdadeiramente, o 

porquê do seu ser e o porquê do mundo e o porquê de tudo. 

 

Veja a cegueira a que ponto chegou, se o desequilíbrio é 

tão grande, que vivem aí sem saber porque que vivem. 

 

Devido tudo isto é que o desequilíbrio é grande entre 

todos, uma vez assim sendo as confusões são permanentes, o 

desequilíbrio permanente, os desentendimentos permanentes, 

por desconhecerem a verdadeira base de origem, a verdadeira 

base de origem de todo este ser, e de todos os seres, o porquê 

deste mundo ser assim e do porque todos assim serem e o 

porquê todos assim ficaram, por desconhecerem o verdadeiro 

natural que é a verdadeira origem, é que ficaram mesmo 

assim esquisitamente, sem saber o verdadeiro rumo a tomar, a 

seguir, e por não conhecerem o verdadeiro rumo, é que a vida 

se tornou este flagelo, este caos, este desespero, este 

sofrimento permanente, entre todos, no mundo, 

universalmente. Por desconhecerem o rumo a tomar. 

 

E hoje como sempre, o rumo a tomar porque começa a 

verdadeira origem, o verdadeiro natural, o porquê deste 

mundo, e o porquê de todos assim serem, conhecendo o seu 

mundo de origem, conhecendo a sua verdadeira luz e 

conhecendo o porquê desta luz solar do elétrico e magnético, 

a qual não pertence aos animais Racionais. 
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E agora em nome destas revelações do princípio e fim do 

mundo é que estão conhecendo a sua verdadeira luz, a Luz 

Racional, a luz verdadeira de animais Racionais do seu 

mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, o mundo que 

deu conseqüência a este antimundo que estão habitando, e que 

conheciam. 

 

Desconheciam o porquê aí nasciam, desconheciam o 

porquê aí nasceram, desconheciam o porquê este mundo 

assim é, desconheciam o porquê que todos assim são, vivendo 

igualmente, a parasitas que não sabem descrever o porquê do 

seu ser, vivendo às custas de tudo sem saber porque e 

mantendo a vida assim e por não saber nem conhecer, 

dizendo, “A vida é esta mesma”. Por não saber porque viviam 

assim e porque vivem assim. Por não saberem que a 

verdadeira vida não é esta, mesma. 

 

“Nós somos parasitas, mas não sabemos porque estamos 

dependendo de tudo para viver, destruindo tudo que nós não 

conhecemos, não sabemos a origem e muito menos como foi 

feito, nem porque foi feito, nem quem os fez vivemos aqui às 

tontas, às cegas, dependendo de tudo para viver sem saber 

porque, que é uma vergonha quererem se colocar melhor do 

que tudo, se este tudo é superior a nós porque não depende de 

nós para viver e nós dependemos de tudo para viver. Portanto, 

somos menos do que tudo.” 

 

“Somo assim, parasitas que temos que viver assim, até 

que chegue o dia de nós sabermos e conhecermos o porquê 

que somos assim.” 

 

“Hoje se dependemos de tudo para viver, vivemos 

explorando tudo para poder viver e este tudo que está aí não 

depende de nós para viver. Nós somos uns infelizes e nós 

consideramos pela in-consciência, tão felizes e vivendo 

ridicularizados deste jeito.” Felicidade ridícula, felicidade de 
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cegos penitentes, felicidade de inconsciente que se sente feliz, 

sem saber definir esta felicidade. 

 

Se sente feliz em ser um parasita, sente feliz em serem 

ridicularizados deste jeito. 

 

Hoje está aí quem não sabe o que diz, e é por isso que o 

sofrimento no mundo se multiplica cada vez mais, é por isso 

que assim, vem de muito tudo de mal a pior, por admitir a 

inconsciência como uma coisa certa, ninguém tem certeza de 

tudo, a nulidade do seu ser e a nulidade de tudo e a nulidade 

da matéria. 

E na mesma hora, achando que nesta lama, que é a 

matéria, estão todas as maravilhas por a vida ser de lama, 

matéria uma coisa podre, sem qualificação, de tão podre que é 

por si mesmo se destrói e tudo isso se acaba. 

 

Mas a cegueira é tanta que faz com que os inconscientes 

tenham esta lama podre, que é a matéria como uma coisa de 

grande valor. 

Que valor tem o mal? Nenhum. 

E por que dar valor ao mal? Quem dá valor ao mal vive 

mal e acaba mal e, por isso, tudo se acaba, o mal por si 

mesmo se destrói. Vive mal e acaba mal. 

 

E a inconsciência e a cegueira, e por falta do verdadeiro 

conhecimento do seu verdadeiro ser faz com que dê valor a 

uma coisa que não tem, esses ridículos todos, a esse nada 

como se tudo fosse. Estes valores aparentes e por tudo assim 

ser, isto é, que tudo se acaba. Por tudo não ter valor algum, é 

um tudo aparente que surgiu do nada, e acaba em nada. Veja o 

ridículo que chegaram, o ridículo dos ridículos, de dar valor 

àquilo que nenhum valor tem, porque aparências não são 

verdades, e por isso, tudo é falso. 
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E por isso, tudo se acabar, hoje é uma coisa, amanhã é 

outra, e o mal por ser mal por si mesmo se destrói. 

 

A luz das aparências, a luz solar, a luz do elétrico e 

magnético, a luz da mentira por não ser a verdadeira luz, é 

que tudo se acaba, por tudo ser mentira, é que tudo se acaba, 

se tudo isto fosse verdadeiro nada se acabaria, tudo seria 

eterno, por tudo isto ser mentira é que tudo se acaba, se fosse 

verdade, não se acabaria. 

 

E por isso, a luz solar é a luz de mentira, a luz de 

aparência a luz do elétrico e magnético, a luz de mentira, a luz 

das aparências, a luz que aparenta ser verdadeira, mas não é e 

por não ser verdadeira tudo se acaba. A luz do elétrico e 

magnético é a luz das aparências, a luz solar, por ser tudo 

mentira e por isso, tudo se acaba. 

 

A luz verdadeira é outra, é a luz eterna, a Luz Racional, 

esta é a luz da eternidade, é a luz do outro mundo que deu 

conseqüência a este, a PLANÍCIE RACIONAL, a Luz 

Racional a luz verdadeira, dos animais Racionais. 

 

A luz do elétrico e magnético é a luz de mentira que por 

ser tudo isto mentira, é que tudo se acaba, se fosse verdade 

nada se acabaria tudo seria eterno. Mas por ser mentira é que 

tudo se acaba. 

 

Portanto, a luz solar é a luz da mentira e por isso, 

conserva aí as aparências, mas as aparências não são verdades 

e por isso, todos a procura da verdade das verdades. 

 

Porque de verdades aparentes todos são cheios e de 

falsas verdades todos estão cheios, traídos por estas verdades, 

todos estão cheios, todos estão com o bucho cheio destas 

falsas verdades e por tudo isso ser falsas verdades é que tudo 
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se acaba, é verdade hoje, mentira amanhã, portanto, 

aparências não são verdades. 

 

A luz de mentira, a luz que não é verdadeira, a luz solar, 

a luz do elétrico e magnético. A luz das aparências, a luz que 

mantém as aparências como se fosse verdade, as aparências 

não são verdades e por isso, estão todos no mundo à procura 

da verdade das verdades e nunca encontraram a não ser agora 

na IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o Conhecimento Racional, o 

conhecimento da origem de tudo e de todos. 

 

Portanto, a luz do elétrico e magnético é mentira. E por 

isso, mantém essa vida de mentiras e por tudo ser mentira é 

que tudo se acaba, verdades aparentes é que existe aí dentro 

do elétrico e magnético, dentro desta luz de mentira, a luz 

solar do elétrico e magnético. Por ser mentira tudo se acaba. 

 

E todos traídos com esta falsa verdade, todos traídos 

com esta vida de mentira, todos traídos e vivendo traídos 

dentro desta luz de mentira o elétrico e o magnético. 
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A PAZ SERÁ O MAIOR BRILHANTE 

DO MUNDO 

 

 

 

E por tudo ser mentira é que tudo se acaba, se fosse 

verdade seriam eternos, eis a razão de existir dia e noite. 

 

Querendo dizer, esta ainda não é a luz eterna, esta é a luz 

de mentira e por isso, ilumina umas tantas horas e depois não 

e depois se acaba sendo assim o dia, se acaba e começa a 

noite, que, depois se acaba também. Como quem diz, essa não 

é a luz verdadeira e por isso, se acaba. Dizendo que esta não é 

a vida verdadeira e por isto acende e apaga. 

 

Esta natureza é prodigiosa e dá a compreender, com este 

funcionamento, com estes sinais, que principia o dia e depois 

se acaba, principiando a noite que depois se acaba. 

 

Dizendo que isto tudo é mentira e por isso, tudo se acaba 

não é a luz verdadeira, a luz da eternidade, do outro mundo 

que deu conseqüência a este a PLANÍCIE RACIONAL, de 

onde todos e tudo é originado. 

 

Tudo é de origem Racional, mas esse tudo aí deformado 

e por serem seres deformados é que são seres assim instáveis, 

deste jeito. 

 

Nasce e morre, nasce e morre, tudo se acaba, por não ser 

verdadeiro, por não ser esta a luz verdadeira, mas sim do 
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elétrico e magnético é a luz das aparências, a luz de mentira, a 

luz traiçoeira, a luz causadora de todas as ruínas que existe no 

mundo, por ser a luz solar o gerador, criador e destruidor de 

todas as ruínas e de todos os males e de todas essas aparências 

como se fosse verdade, e por tudo ser aparência é que tudo se 

acaba, por tudo ser mentira é que tudo se acaba. 

 

Portanto, a luz solar do elétrico e magnético é a causa de 

todas as ruínas e de todas as monstruosidades que existe no 

mundo sobre o animal Racional. 

 

A luz verdadeira do animal Racional é a Luz Racional. A 

luz do mundo de sua origem, a PLANÍCIE RACIONAL. O 

outro mundo que deu conseqüência a este. Se de lá vieram por 

livre e espontânea vontade. 

 

Então, tratem de conhecer convictamente, o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para serem imunizados, e não 

nascerem mais aqui nessa deformação, nesta vida de mentira, 

para deixarem de serem traidores de si mesmo. 

 

Todos os deformados, todos encantados, todos são 

traidores de si mesmo e por isso, aí no meio dessas ruínas 

todas que conservando essas ruínas sem saber como iam dar 

solução de tantos males, que existe dentro desta deformação. 

 

Vivendo todos sem saber porque viviam aí, agonizando 

noite e dia com esta vida de mentira, com esta luz de mentira, 

do elétrico e magnético, com esta natureza de mentira e por 

isso, ser mentira, é que tudo se acaba. 

 

Muitas vezes julgando estarem certos por não conhecer o 

verdadeiro certo e admitindo essas mentiras todas, essas 

aparências todas como se fosse verdade, como se fosse assim, 

na realidade, ainda mais dizendo que o nosso progresso está 

muito adiantado, no progresso de aparências. 
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E por isso, é um progresso de destruição e por isso, tudo 

se acaba, por tudo isso ser mentira. 

 

Agora as verdades das verdades sobre a luz verdadeira 

do animal Racional a luz eterna a luz da eternidade, a luz que 

todos os animais Racionais vão ver, basta conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL para ver a sua verdadeira luz do 

mundo de sua origem a PLANÍCIE RACIONAL. Mas é 

preciso que conheça o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

convictamente, e não superficialmente. Superficialmente, 

nada conhece. 

 

E assim, vejam quanto tempo perdido neste encanto, 

nesta luz do Elétrico e Magnético e pensavam que fosse a 

verdadeira luz por não conhecer a verdade das verdades, do 

porque, deste mundo ser assim, do porque da luz solar, e do 

porque de tudo, e como surgiu este encanto moforento. 

 

Hoje sabendo e vendo e sentindo o porquê de tudo isto 

assim ser e dizendo, “É verdade! Quanto tempo perdido, 

quantas lutas sem proveito, quanto sacrifício em vão, quanta 

filosofia para se perder tempo, quantas histórias sem 

cabimento. Mas tinha que ser assim mesmo porque o certo 

dos certos ninguém sabia, ninguém conhecia, a não ser agora, 

por meio do RACIONAL SUPERIOR, que nos trouxe toda a 

revelação da comunicação, da formação deste mundo e sua 

criação.” 

 

“Se não fosse o RACIONAL SUPERIOR eu não sei o 

que seria com este progresso que vai a regresso.” Por ser 

progresso de destruição, e nem é bom fazer um cálculo como 

iam se acabar. Porque tudo que vai mal acaba mal. 

 

Progresso de inconsciente por serem encantados tinha de 

ser assim mesmo, por desconhecerem as bases reais 

verdadeiras, a origem dos seres e o porquê de tudo assim ser. 
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Então, está aí na Terra para todos os animais Racionais, 

a sua verdadeira luz, a Luz Racional, a luz do mundo de sua 

origem a PLANÍCIE RACIONAL, onde estão os demais com 

o seu progresso de pureza, puros, limpos, perfeitos e sem 

defeitos. 

As feras que vieram dar este passeio angustioso, que 

hoje todos felicíssimos, por estar em mãos de todos o 

conhecimento, o histórico de toda descida e o conhecimento e 

histórico de todo regresso ao seu mundo de origem. 

 

Hoje todos felicíssimos por conhecer todo este translado 

e o porquê dele e a sua verdadeira luz, a Luz Racional, 

adquirida pelo conhecimento Racional, por ser dado pelo 

RACIONAL SUPERIOR, ou transmitido pelo RACIONAL 

SUPERIOR. 

A IMUNIZAÇÃO RACIONAL para que todos retornem 

ao seu verdadeiro mundo, o extermínio deste mundo de 

sofrimento, lágrimas, dores, choro, agonia, esse mundo de 

todas as monstruosidades e assim, ficarão livres de todas essas 

monstruosidades, deste mundo de monstros. 

 

O monstro é o elétrico e magnético que gerou e criou 

toda essa monstruosidade, porque num mundo em que só 

vivem mal, o bem é todo aparente vão sempre mal. Tudo é 

aparência e nada mais, portanto, uma monstruosidade é por 

isso uma deformação monstruosa, formado pelo Elétrico e 

Magnético. Quem vive feliz dentro de uma monstruosidade 

destas? Ninguém! E por isso, a felicidade só está no nome, 

Portanto, ninguém vai mais querer ficar por conta do monstro 

do encanto do elétrico e magnético. 

 

Todos vão querer ver a sua luz verdadeira a Luz 

Racional, a luz do mundo de sua origem, a luz eterna, a luz da 

eternidade, a luz pura, limpa e perfeita, para o equilíbrio de 

todos, para se extinguirem aí, suavemente, e voltar ao seu 
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lugar de origem, o seu mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Mas enquanto não conhecia a sua luz verdadeira, com o 

seu mundo verdadeiro, então, tinha que admitir essas 

aparências todas, essas mentiras todas, desse mundo 

enigmático, deste monstro, como se fosse verdade. Não passa 

de mentira, por tudo se acabar, por ser mentira, tudo se acaba. 

 

Então, custando a compreender este mundo, e dizendo 

muitas vezes não há quem compreenda esta natureza, não há 

quem compreenda este mundo, não há quem compreenda esta 

vida. 

 

Isto é um mundo de incompreensão, isto é um mundo de 

monstros, é uma natureza monstruosa, com terremotos, 

maremotos, enfim tudo de ruim. Desfavorecendo todos de 

uma tal maneira, fazia com que todos duvidassem de tudo, 

crendo e descrendo sobretudo, em dúvida de tudo, devido essa 

grande desregulagem. Um monstro não pode regular e um 

monstro tem que viver desregulado, basta ser monstro. 

 

E por isso, agora está aí em mãos de todos, o 

conhecimento verdadeiro da origem do seu ser e de todos os 

seres e o verdadeiro natural que é de racionais puros, limpos, 

e perfeitos, sem defeitos que se deformaram em animais 

Racionais por ficarem desconhecidos do natural e da sua 

verdadeira origem. Vivendo aí como animal Racional, um 

animal irracional e o bicho Racional, o bicho Racional é 

aquele que só olha para o chão igual a bicho, não quer saber 

da consistência divina. Só quer somente, se preocupar com a 

matéria, este é um bicho Racional. 

 

Agora o animal Racional este já é diferente, olha para 

cima e tudo compreende que existe outros mundos, e outros 

seres e outra vida. 



77 
 

3º O – UNIVERSO EM DESENCANTO 

 

 

A luz maior do mundo está na Terra, é a luz eterna, a 

Luz Racional, a luz da eternidade, a Luz Racional do mundo 

de origem dos animais Racionais, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

A luz maior do mundo a luz da eternidade, a Luz 

Racional, a luz dos animais Racionais. 

 

Agora os animais Racionais estão de parabéns, estão de 

parabéns, por serem iluminados pela luz da eternidade, a luz 

eterna, a luz verdadeira, a luz do animal Racional, a Luz 

Racional do mundo da origem do animal Racional, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Os animais Racionais estão de parabéns por estarem de 

posse da sua verdadeira luz natural, a Luz Racional. Esta luz 

abrangendo este mundo todo por ser uma luz maior e muito 

maior que este mundo. A luz da eternidade, a luz eterna, a 

Luz Racional, a luz do mundo de origem, dos animais 

Racionais, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, os animais Racionais todos de parabéns, para o 

resto da vida, acabando assim, o sofrimento de todos e o 

sofrimento da vida. Mas é preciso que conheçam o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL para se imunizarem 

Racionalmente, e ficarem de posse de sua verdadeira luz, a 

Luz Racional. Assim sendo, entra o mundo na sua Fase 

Racional, por a Luz Racional estar na Terra. A Luz Racional 

está aí nesse mundo. Entra então, o mundo no seu verdadeiro 

equilíbrio Racional 

 

Então, aí virão todas as orientações precisas para o 

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

vivendo aí nesta Terra deformada, mas vivendo 

Racionalmente, recebendo todas as orientações precisas para 

o bom andamento da vida, para a boa marcha da vida, 

cessando então, todos os males do corpo e todos os males da 
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vida, por estarem sob o domínio de sua luz verdadeira, a Luz 

Racional. 

 

Agora, como estavam sob o domínio do elétrico e 

magnético, o desequilíbrio total, porque estavam expostos a 

todos os males do elétrico e magnético. 

 

Estavam ligados a estas duas correntes destruidoras do 

animal Racional, e uma vez ligados à sua luz verdadeira, a 

Luz Racional, impera somente, o bem e não o mal. 

 

Então, aí chegando a felicidade verdadeira de todos, a 

paz brilhará entre todos, a paz serão maior brilhante do 

mundo, por todos serem conduzidos por sua verdadeira luz 

natural, a Luz Racional. 

 

Então, aí, vem o equilíbrio de todos, o verdadeiro bem 

de todos e não este bem aparente. 

E assim, havendo então, prazer e gosto de viver, até 

chegar o dia da extinção da matéria, por não serem eternos e 

daí não nascendo mais aqui neste mundo, o qual não 

pertenciam e não pertencem.E por isso, eram instáveis, 

morriam. 

 

E assim, muita alegria entre todos, muita alegria, 

mesmo, por todos ficarem de posse da sua verdadeira luz, a 

Luz Racional. Por meio do conhecimento Racional 

transmitido pelo RACIONAL SUPERIOR que sou EU, que 

estou falando. 

 

Aí todos brilhando para sempre e tudo dando certo na 

vida de todos e todos acertando em tudo, por todos serem 

orientados por sua base de origem, por estarem sempre 

iluminados por sua verdadeira luz, a Luz Racional. A luz do 

verdadeiro bem, a luz da eternidade, a luz pura, limpa e 

perfeita, a Luz Racional. 
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E assim, o delírio de todos no mundo será muito grande. 

Grande a emoção, a satisfação, a alegria, esta nem se fala. 

Porque quem é que podia agüentar mais viver como estão 

vivendo, se tudo ia de pior para pior. Sobre os efeitos de uma 

base que não pertenciam a luz do elétrico e magnético, a luz 

solar. 

 

Por não pertencerem a esta luz e serem iluminados por 

ela, é que sofriam demais, é que sofriam a ponto de muitas 

vezes até se desanimarem de viver devido os efeitos do 

elétrico e magnético dos males produzidos, pelo elétrico e 

magnético. 

Havia, então, em todos, as desregulagem completa, todos 

desregulados vivendo porque tinha que viver, mas não que 

tivesse prazer de viver. 

 

E assim, é a vida do elétrico e magnético, todos em 

agonia, todos agonizando, todos sofrendo, devido os efeitos 

do elétrico e magnético. Sob a influência desta base a qual o 

animal Racional não pertencia. 

 

Então, aí, eis a razão de todo sofrimento, de todo 

padecimento do animal Racional, da humanidade. Toda a 

desregulagem, todo desequilíbrio, toda a ferocidade, toda a 

loucura, todos os males que é o causador, o Elétrico e 

Magnético. 

 

Não há efeito sem causa. Se existia como existe estes 

males todos sobre a humanidade, é porque existe a causa. 

 

Qual a causa? O elétrico e magnético, uma base em que 

todos estavam dominados, e por não pertencer a esta base é 

que sofriam desta maneira e ninguém sabia o porquê, de tanto 

sofrimento no mundo inteiro. Ninguém sabia explicar o 

porquê, todos desconheciam o seu verdadeiro natural, a sua 

verdadeira origem. 
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E por desconhecerem tinham que adotar o que não era 

natural como se fosse, o que não era verdade como se fosse 

verdade. Está aí o porquê do sofrimento da humanidade do 

animal Racional e que ninguém nunca pode dar explicação do 

porque de tudo isto, considerava tudo isto, como um 

fenômeno, um mistério da natureza. 

 

Então, dizia, “A natureza é esta mesma.” Como coisa 

que soubesse o que diziam, vejam quantas contradições por 

desconhecerem a verdadeira origem, o verdadeiro natural. 

A vida dos desconhecidos do porque da origem que aí 

viviam neste mundo sem ter a mínima noção dele, nem a 

mínima noção de sua verdadeira origem. Falando que nem 

papagaio, porque se não tivesse quem os ensinasse nada sabia. 

Tudo isto já vem de longos séculos e veteranas eras, com 

muito sacrifício, à custa de muitas experiências, à custa de 

muitos esforços é que chegaram a esta conclusão de 

papagaios bem falantes, falam bem, mas, desconhecendo o 

porquê chegaram a este ponto de serem papagaios. 

O que aprende pouco, fala pouco, o que aprende muito, 

fala muito, e o que não aprende nada, não fala nada. E assim, 

com esta vida de papagaios, papagaios que falam melhor, 

impressionam melhor. 

E assim, quanto sacrifício fizeram para chegar a este 

ponto. 

E quanto sacrifício estão fazendo para chegarem ao 

ponto verdadeiro. E hoje, sem sacrifício, tudo naturalmente, 

chegando em mãos de todos, a verdade das verdades, saindo 

assim, do terreno das falsas verdades, saindo assim, do terreno 

das aparências, do terreno das dúvidas, do terreno das 

experiências sem fim, encontrando agora o certo, o sólido, a 

base de origem de tudo. 
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E hoje tudo tão naturalmente, em mãos de todos, para 

conhecerem o verdadeiro lugar de todos, de onde vieram, 

como vieram, porque vieram, e de que forma vieram, e o 

porquê desta forma. 

 

E assim, tudo isto em mãos de todos, tão naturalmente, 

para engrandecimento de todos, para o bem-estar de todos, 

para a felicidade de todos, para harmonia de todos, para a paz 

de todos e para salvação de todos, o equilíbrio Racional, por 

meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Por meio de sua luz 

verdadeira, a Luz Racional. 

 

Todos sabiam que eram animais Racionais, mas, 

completamente, desconhecidos da sua origem, desconheciam 

a sua origem completamente. 

 

Ninguém nunca soube a sua base de origem, sabiam que 

eram animais Racionais, mas desconheciam a sua verdadeira 

origem. A sua verdadeira base de origem, e daí desconhecidos 

do seu verdadeiro natural. E adotando este natural aparente, 

este falso natural como verdadeiro natural, como quem diz, 

“Natural do deformado é este. É deformado.” 

 

E assim, vejam, quantos passos perdidos nestas trevas, 

neste museu de lama de sofrimento, neste museu de matérias, 

neste museu de sofrimento. Neste museu de tantos tormentos 

e ninguém nunca soube o porquê deste museu assim ser, um 

museu material. E assim, vejam a gloriosa modificação que 

vão fazer. 

 

A vida Racional é uma vida equilibrada por receber 

todas as orientações precisas, para o bom andamento da vida e 

para o bom viver, porque só mesmo desta maneira é que o ser 

humano pode ser equilibrado, pode ser verdadeiramente, 

consciente, uma consciência equilibrada, não esta consciência 

que existe, esta consciência desequilibrada. Que hoje é uma 
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coisa e amanhã é outra. Hoje fazendo isso com consciência, já 

amanhã desfazem. Por terem sim, uma consciência 

desequilibrada. 

 

E a pessoa deva procurar o mais depressa possível, 

conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para adquirir 

o fluido do seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, aí vem a vidência Racional, na pessoa. E a pessoa 

começa a receber todas as orientações precisas para o bom 

andamento da vida, para o equilíbrio na vida, cessando então, 

os males por a vida ser Racional. 

 

Cessando então, todos os males do corpo e todos os 

males da vida, por viver equilibrado, Racionalmente. Com a 

verdadeira consciência Racional e não esta consciência que só 

está no nome, e por isso, fazem tudo com consciência. Hoje e 

amanhã desfazem tudo por não ser a consciência verdadeira e 

sim a consciência desequilibrada, a consciência do fluido 

elétrico e magnético, hoje é uma coisa amanhã é outra, hoje 

está bem assim com consciência, amanhã já não está, hoje 

gosta com consciência e amanhã já desgosta. O desequilíbrio, 

devido esses dois fluidos, o Elétrico e Magnético. 

 

Ao passo com o fluido Racional, com a Luz Racional da 

verdadeira origem do animal Racional, do mundo de sua 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Nasce o equilíbrio 

verdadeiro Racional na pessoa, então, começa a dar tudo certo 

na vida da pessoa, por a pessoa ser orientada Racionalmente, 

com a consciência verdadeira, a consciência Racional. A 

consciência da Luz Racional, a razão do ser. 

 

Agora, a consciência aí do elétrico e magnético é a 

consciência do desequilíbrio, e por isso, hoje é uma coisa, 

amanhã é outra. Hoje está certo assim, amanhã já não está 

certo, já é outro. 
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Tudo completamente, desregulado, devido o fluido 

elétrico e magnético, que é o causador do desequilíbrio do ser 

humano, e faz o ser humano viver em constante desequilíbrio 

devido esses dois fluídos, destruidores do ser humano, o 

elétrico e magnético. 

São fluidos que não pertencem ao animal Racional, por o 

mundo do animal Racional ser outro e a luz ser outra, a Luz 

Racional. 

Estavam vivendo aí sob esta base do elétrico e 

magnético à qual não pertencem, porque desconheciam a sua 

verdadeira origem, o seu verdadeiro natural, a sua base de 

origem como ninguém sabia de onde tudo isto surgiu, de onde 

vieram, como vieram, e porque vieram, para onde vão e como 

vão, ninguém sabia, sabiam que eram animais Racionais, mas 

não sabiam por quê. 

E por isso, desconheciam a sua origem, o seu verdadeiro 

natural, e admitindo este natural aí, do elétrico e magnético, 

como se fosse natural, e sentindo que não podia ser este o 

verdadeiro natural, não podia ser este porque de verdade a 

origem de todos ninguém sabia, ninguém conhecia. 

 

Então, o inconsciente dizia, que a vida era esta mesma, 

que o natural era este mesmo, adotando o natural sem base, 

sem explicar a sua base do porquê. 

E assim, vivendo inconscientemente, às cegas e às 

tontas, o sofrimento tinha que ser o maior brilhante do mundo, 

entre todos, porque desconheciam a sua verdadeira origem, 

desconheciam o seu verdadeiro natural, e tinham que sofrer 

muito, devido o desequilíbrio, a inconsciência, o natural 

inconsciente, o natural do Elétrico e Magnético. 

Hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro natural, a sua 
verdadeira origem, a sua verdadeira luz, o seu verdadeiro 
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mundo de origem, e o porquê assim ficaram desconhecidos de 

tudo, do seu verdadeiro ser por se deformarem, em animais 

Racionais. 

Eram animais Racionais, puros, limpos, e perfeitos, que 

se deformaram em animais Racionais. E por se deformarem 

ficaram desconhecidos de sua verdadeira origem, do seu 

verdadeiro natural, que hoje estão tomando conhecimento do 

porque de tudo isto, do porque do sofrimento, do porque do 

desequilíbrio, do porque da inconsciência, do porque da 

matéria, do porque surgiram do nada, do porque se formaram 

nesse tudo aparente, e do porque se reduzem ao nada, 

voltando ao nada, por começarem do nada. 

E hoje tomando conhecimento do porque disto tudo, 

conhecendo e sabendo e vendo os efeitos e sentindo os efeitos 

de todas essas irregularidades, que tinham como se fosse 

natural, por desconhecerem o verdadeiro natural. 

Então, está aí a verdadeira luz do animal Racional, está aí na 

Terra a Luz Racional. 

Por meio do conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL vão adquirir a luz do seu mundo de origem, a 

Luz Racional, vão adquirir, vão ver, vão sentir os efeitos, vão 

ser orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. Para a boa marcha da vida 

Racional, brilhando em toda a consciência Racional, por 

saberem, conhecerem e verem a razão de todos estes feitos e a 

razão do porque ficaram assim deformados, cheio de defeitos. 

Por estarem deformados, cheios de defeitos é que a 

consciência tinha que ser uma consciência toda cheia de 

defeitos, uma consciência aparente, por não ser a verdadeira 

consciência Racional, e sim a consciência do bicho, do fluido 

do bicho, do Elétrico e Magnético do fluído do animal 

irracional. 
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E hoje sabendo e conhecendo o porquê desta hecatombe 

toda, deste desequilíbrio infernal, e do porque que a vida 

surgiu do mal, começou do mal, originou-se do mal, formou- 

se do mal, vivendo mal e acabando mal, por tudo ser matéria, 

matéria o nome está dizendo, uma coisa deteriorada, uma 

coisa deformada. 

 

Matéria que surgiu da água, água transformou-se em 

seres animais e vegetais e por isso, tudo começa da água, 

começa do nada, vira água e acaba em nada. 

 

Está aí o ponto primordial a que muitos, há muito 

vinham lutando com sacrifício, dentro da ciência para 

descobrir todo este caos de misérias, que intranqüilizava todos 

e nunca conseguiram, porque não podiam conseguir, por 

serem encantados. E nada nunca poderia de si mesmo 

descobrir a razão do nada. 
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AGONIA DOS ESTUDIOSOS, 

POR VIVER À PROCURA DA RAZÃO DO SEU SÊR 

 

 

 

A razão do seu ser, começar em nada e acabar em nada. 

 

Então, isso era o maior ridículo, dos que sonhavam que 

sabiam muito e se contradizendo, se ridicularizando por não 

conhecer e não saber a origem verdadeira do seu ser, o porquê 

começou em nada, virou um tudo aparente e terminando em 

nada. 

 

Então, a agonia dos estudiosos sempre foi muito grande, 

uma agonia que desesperava por não poder descortinar as 

bases principais da formação do seu ser e muito menos dos 

demais seres. 

 

Isto é que era a maior tristeza da humanidade, 

principalmente, dos estudiosos. 

 

E assim, formando todo este prelúdio imaginário, para 

ver se podiam conter o sofrimento, e tudo ficando na boa 

vontade e o sofrimento sempre se multiplicando a ponto do 

desequilíbrio ser de um modo geral entre grandes e pequenos, 

por desconhecerem as verdadeiras bases de origem de tudo e 

do principal, que é a do seu ser. 

 

Então, muitos indagaram a si mesmo, “Por que eu sou 

um ser humano?” Ninguém sabia dizer por quê. 
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“Por que eu vivo nesta terra?” Ninguém sabia dizer o 

porquê. “Por que existe este mundo assim?” Ninguém sabia 

dizer com base o porquê, e ficava a pessoa angustiosa, 

angustiada, fazendo uma infinidade de perguntas a si mesma, 

e fazendo uma infinidade de perguntas aos demais, “Por que 

que nós somos assim?” E ninguém sabia responder. As 

respostas sempre eram vagas como imaginasse que fosse e 

ficavam todos na mesma, sem resposta. “De onde nós 

viemos?” Ninguém sabia responder. “E para onde nós 

vamos?” Ninguém sabia responder. “Por que nós somos de 

matéria podre?” Ninguém sabia responder. Enfim a verdade 

ninguém sabia responder. 

Ficando todos angustiados, vivendo horrivelmente, nesta 

agonia e dizendo, “Por que nós estamos perdidos aqui neste 

mundo?” Ninguém sabia responder. “O porquê que existe 

uma infinidade de mistérios por serem solucionados?” 

Ninguém sabia responder. A resposta era sempre não sei, não 

sei, não sei. 

“Isso são segredos da natureza, que nunca nos deu a 

conhecer a sua origem”. E assim, viviam, moribundamente, 

como uns clandestinos dentro de um mundo, sem saber 

porque viviam aí perdidos, sofrendo sem saber porque, 

inconscientemente, vivendo, inconscientemente, falando. “A 

vida é esta mesmo”. E não podia ser de outro jeito, por nada 

saberem. “A vida é esta mesmo, sabemos tudo e não sabemos 

nada.” 

E esta angústia é que trazia todos chocados, quanto mais 

não seja consigo mesmo, com grande ânsia de conhecer tudo 

e saber tudo, ninguém sabia dar explicação, ficando todos 

nesta vaga ilusão, mantendo o sofrimento, mantendo as 

fantasias, mantendo esta vida de aparências, mantendo a 

hipocrisia, afinal mantendo tudo de mal e tudo de ruim, por 

não saber o porque assim, ficaram, por não saber o porque de 

tudo isso assim ser, o porque destas contradições todas, o 
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porque desta inconsciência toda, o porque desse desequilíbrio 

todo, o porque desta ferocidade toda, o porque destas misérias 

todas. “E porque estamos aqui?” Ninguém sabia responder. 

 

E hoje, tudo tão naturalmente, aí em mãos de todos, todo 

conhecimento do porque do mundo assim ser e do porque de 

todos assim serem, o porque da vida assim ser e do porque 

dos seres assim serem. 

 

Hoje tudo aí em mãos para tomarem o rumo certo, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, quer dizer, unir-se ao seu 

mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. E por isso, são 

animais Racionais, porque a origem é Racional. Racional que 

se deformaram em animais Racionais. 

 

E hoje, o rumo certo, a consciência Racional é a Luz 

Racional, para a boa marcha de todos na vida para a felicidade 

de todos, na vida para o bem-estar de todos na vida. 

 

Vivendo orientados pelo seu mundo de origem a 

PLANÍCIE RACIONAL, vivendo com a consciência 

Racional e abandonando o Elétrico e Magnético, o fluido 

causador de todos os males do ser humano. Admitindo como 

se fosse natural, como se fosse certo, porque não conhecia o 

verdadeiro natural, não conhecia a verdadeira origem, não 

podia conhecer o verdadeiro natural. 

 

E hoje, todos conhecendo a verdadeira origem e o seu 

verdadeiro natural, abandonando o fluido elétrico e 

magnético, causador de todas as ruínas que existem no 

mundo, o causador das ruínas de todos. 

 

O elétrico e magnético é do berço das ilusões, do 

pergaminho da obsessão, a atuação magnética, o desequilíbrio 

pela atuação elétrica e magnética, fazendo de todos um 

joguete e daí as irregularidades todas. 



89 
 

3º O – UNIVERSO EM DESENCANTO 

 

 

O ser humano é de origem pura, limpa e perfeita e por 

isto é de origem Racional, puro, limpo e perfeito. 

 

Mas, por se deformarem por livre e espontânea vontade, 

ficaram desconhecidos do seu verdadeiro natural e da sua 

verdadeira origem, sob o governo do Elétrico e Magnético, 

daí então, se tornando o ser humano uma fera, se tornando o 

ser humano um ser feroz, por estar sob o domínio do elétrico 

e magnético, que são os fluidos do animal irracional e não do 

animal Racional. 

O fluido do animal Racional é o fluido da base de sua 

origem, o fluido Racional, o seu mundo verdadeiro. 

 

E assim, se tornou o ser humano mau sem ser mau, 

devido a esses dois fluidos se tornou o ser humano um 

monstro e por isso, eis a razão das monstruosidades feitas 

pelo ser humano devido aos fluidos destruidores do ser 

humano, o Elétrico e Magnético. 

Tornando-se assim, o mundo uma fábrica de 

inconscientes, uma fábrica de loucos, e cada qual com a sua 

mania, cada qual com as suas extravagâncias, todos diferentes 

uns dos outros, o desequilíbrio devido ao Elétrico e 

Magnético, é que faz com que todos fossem diferentes uns 

dos outros, e por serem diferentes todos uns dos outros daí 

surgiu um desequilíbrio, um desentendimento e um 

desentendimento de si mesmo. 

 

E por isso, no mundo ninguém se entende, estão se 

entendendo muito bem e daqui a pouco completamente, 

desentendidos. 

Hoje são unidos, amanhã são inimigos, são adversários 

um do outro, nasceu o desequilíbrio total devido às 

influências do elétrico e magnético, destes fluidos causadores 

de todo desequilíbrio do ser humano, e por isso, está aí a noite 
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e o dia, provando a desregulagem, a inconsciência, de dia um 

pensamento, de noite outro, de dia uma infinidade de 

pensamentos, de noite outros, completamente, diferente 

devido as cargas, e como a carga do calor é uma, produz um 

efeito, e a carga do frio produz outro efeito, um efeito 

completamente, diferente, o calor do frio e o frio do calor. 

Então, está aí o desequilíbrio da natureza e desequilíbrio dos 

seres. 

 

Deste jeito nunca podiam ser conscientes, verdadeiros, 

devido o desequilíbrio do fluido elétrico e magnético, hoje 

muito calor, amanhã muito frio, e por isso, essa natureza 

deformada, desequilibrada, tem as suas mudanças naturais, da 

deformação. 

 

Essas mudanças todas causam o desequilíbrio no ser 

humano, causam a inconsciência do desequilíbrio devido às 

modificações, e tudo que se modifica, se acaba, é porque não 

está no seu lugar verdadeiro, se tivesse seria equilibrado e 

eterno, mas agora, conhecendo o porquê o mundo é um 

hospício, ou era um hospício, porque agora está aí a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, e vendo e sabendo o porquê 

todos viviam assim de Herodes a Pilatos, devido ao 

desequilíbrio constante, as modificações que a pessoa faz. 

 

Hoje é um pensamento, amanhã outro, hoje encara as 

coisas de um jeito, amanhã de outro, a inconsciência 

permanente do elétrico e magnético. 

 

Agora ao conhecer e tomar ciência do porque ficaram 

assim nestas condições e estão nestas condições, está claro 

que vão tomar as suas providências adquirindo a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL para terem em si o mais 

depressa possível o fluido do mundo de sua origem, o fluido 

Racional, dentro do seu EU, para nascer em todos o equilíbrio 

Racional, a consciência Racional, e o elétrico e magnético, 
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por não pertencer ao ser humano, estes fluidos se afastando, 

se retirando do corpo do ser humano, ficando sobre a 

orientação do seu fluido verdadeiro, do seu mundo de origem, 

o fluido Racional. 

Então, recebendo todas as orientações precisas para o 

bem-viver, para a felicidade de si mesmo e de todos para a 

paz de si mesmo e a paz de todos, cessando os males da vida, 

por ser retirado do corpo os fluidos elétrico e magnético que 

não pertencem ao animal Racional. O animal Racional é do 

mundo de sua origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

A Luz Racional está aí que é a luz verdadeira do animal 

Racional, daí então, todos se compreendendo Racionalmente, 

nascendo em todos a vidência Racional, a consciência 

Racional, e tudo brilhando para o resto da vida, a marcha do 

bom viver, a marcha consciente Racionalmente. 

Então, havendo gosto e prazer de viver, por viver 

conscientemente, Racionalmente, por viver com a consciência 

da fraternidade verdadeira, a consciência que todos há muito 

procuravam e que hoje está em mãos de todos pelo 

conhecimento, da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

A intenção de todos sempre foi muito boa, todos 

procurando o bem e ficavam intrigados por serem vítimas do 

mal, todos mal, todos pensavam no bem e sempre vendo o 

mal reflorescendo e sendo vítima do mal, e dizendo: “Quanto 

mais eu procuro o bem, ele mais se distancia, porque quanto 

mais eu procuro o bem sou vítima do mal. Como se explica 

isto?” 

Hoje a, esclarecido o porquê de assim, serem, de assim, 

estarem e de assim, viverem. 

Hoje bem esclarecido a contento, repetido até demais, 
que parece de mais, mas não é, é para boa interpretação dos 
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que custam a compreender, a interpretar as coisas como são, 

porque a inconsciência é grande, o desequilíbrio é grande, 

todos são doentes e o doente vive sempre variando. 

Hoje vê que é pedra e diz que é pedra, amanhã esquece 

diz que é pau, que a pedra é pau e que pau é pedra, e fica 

confuso. E por isso, para esses doentes, essas repetições são 

poucas, porque tudo isso é para todos, universalmente. 

 

Não é para os bons interpretadores essas repetições, e 

sim para os maus interpretadores, e com isso uns costumam 

dizer, “Mas isto está muito repetido”, porque esquece o ser 

humano como é. 

Para muitos está demais e para outros é pouco, porque 

todos viver variando, porque todos são inconscientes, nem 

todos interpretam na forma que é de ver, que sente, nem todos 

são iguais. 

Tem os doentes em que a doença é tão grave que vivem 

a vida toda variando, nada serve, nada presta, nada está bom, 

devido ao seu estado de doente. 

A matéria surgiu de quê? De uma doença, e por todos 

serem doentes é que todos se acabam, e por a matéria ser do 

mal é que por si mesmo se destrói. Pois está aí. Todos são 

doentes, e cada qual variando do seu modo, do seu jeito, de 

sua forma, e para esses enfermos todos é preciso essas 

repetições, que ainda são poucas. Que para os melhorezinhos 

já não é preciso. Para os melhores não precisam estas 

repetições. Compreendem logo a princípio, entendem logo de 

princípio, mas esse conhecimento não é só para os 

melhorezinhos, os doentes melhores. E para os ruins que estão 

variando demais, então, há necessidade, destas repetições. 

Não vê que o mundo é um hospício? E por isso, cada 

qual pensa de um jeito, de sua maneira, de sua forma, cada 
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qual interpreta de sua maneira ao seu jeito, de sua forma de 

uma infinidade de maneiras, de acordo com seu estado 

variante, por ser doente, basta ser matéria. 

 

Matéria quer dizer mal, e quem está mal varia. E por ser 

mal é que todos são diferentes uns dos outros. Os pontos de 

vista são de diversas maneiras, de diversas formas, de 

diversos jeitos, devido cada qual variar do seu jeito. 

 

Como estão vendo que todos são inconscientes, 

inconsciente é doente, e com isso varia, uns mais, outros 

menos, e outros demais ainda. 

 

E por isso, eis a razão das repetições que para muitos, 

não precisa, mas para outros que estão em último grau, é 

pouco, estão em último grau de desequilíbrio, não estão vendo 

que não há igualdade no mundo? 

 

Todos são desiguais e, por serem todos desiguais, cada 

qual varia do seu jeito. 

 

Uns acham que está certo assim, outros já discordam que 

assim, não está certo, que assim, é que está, e assim, é preciso 

que reconheça e conheça o porquê das repetições, devido à 

inconsciência de todos. 

 

E assim, hoje todos com descortínio deste presépio 

encantado, nas mãos tão naturalmente, na linguagem do povo, 

para o povo, e não em linguagem especializada para camadas 

diferentes, tudo isto tão naturalmente, humildemente, todos 

conhecendo o porquê das sementes que compôs este mundo, 

assim e da semente, do seu ser e de todos os seres, 

conhecendo a semente, para conhecer a origem. 

 

Conhecendo a semente para saber, então, como se 

originou, como nasceu, como foi feita as sementes, para se 
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enraizar, tudo deste jeito, hoje todos com este livro histórico, 

estas grandes revelações, todos mais felizes do que nunca, por 

terem a solução em mãos da formação, geração e criação de 

todos os enigmas, este rico brilhante conhecimento em mãos 

de todos feito pela IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Imunizar quer dizer, Unir-se ao seu mundo de origem à 

PLANÍCIE RACIONAL, por serem animais Racionais. 

 

Então, o mundo do animal Racional é um, e o mundo do 

animal irracional é outro. 

A luz do animal Racional é uma, a do seu mundo de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL, e a luz do animal 

irracional é a luz solar do elétrico e magnético do mundo de 

sua origem. E por isso, o animal irracional pertence a este 

mundo encantado, por isso é que o animal irracional não tem 

raciocínio. 

E o animal Racional por pertencer a um mundo diferente 

e que tem raciocínio com pergaminho deformado, sim, mas 

muito diferente do irracional. Porque o animal Racional é de 

mundo diferente, da PLANÍCIE RACIONAL. 

Mas, por desconhecerem a sua base de origem é que 

desconheciam a sua origem, é que desconheciam o seu 

natural. Então, estavam aí vivendo quase igualmente, como 

um irracional. Por estar aí sob a base desta luz do Elétrico e 

Magnético. Por estarem quase irracionais, porque a ferocidade 

tomou conta do ser humano, porque a ferocidade é produzida 

pelo fluido elétrico e magnético aí da base do animal 

irracional. 

Agora no afastar esses dois fluidos elétrico e magnético, 

do corpo do animal Racional, o animal Racional entra em 

equilíbrio por estar sob a sua luz verdadeira, a luz do seu 

mundo de origem, a Luz Racional. 
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Olha que modificação grande que vão fazer, do mal para 

o bem, do torto para o certo, do desequilíbrio para o 

equilíbrio, do inconsciente para o consciente. 

 

Olha que grande modificação vão fazer, naturalmente. 

É somente, conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

para adquirir o fluido, de sua origem o fluido Racional, que é 

a Luz Racional, que entra dentro do seu EU e faz a ligação do 

seu corpo, com o mundo de sua origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL e afastando o fluido elétrico e magnético 

imediatamente, do corpo, por esses fluidos não pertencerem 

ao ser humano, e sim ao animal irracional. 

Agora vejam que grande modificação vão fazer, em bem 

pouco tempo. Porque todos estavam agonizando, todos estão 

em agonia neste desespero, todos estão em agonia neste 

desespero louco da vida, e todos vivendo à procura do bem e 

sem saber onde encontrá-lo, e hoje encontrando e abraçando 

de unhas e dentes a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para o bem 

de si mesmo. 

Ninguém tinha mais com quem contar, ninguém tinha 

mais com quem se agarrar, e por isso, o sofrimento no mundo 

inteiro cada vez aumentando mais, por ninguém ter com quem 

contar, por ninguém ter mais com quem se agarrar, como 

nunca tiveram e hoje tendo com quem contar e onde se 

agarrar com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para o bem de si 

e de todos. 

E assim, no futuro, todos imunizados e o futuro agora 

bem próximo, com os dias vindouros, e assim, a humanidade 

cheia de felicidades, completa felicidade para o ser humano. 

A felicidade Racional, o amor verdadeiro aos habitantes 

da PLANÍCIE RACIONAL, do seu mundo de origem, o amor 

fraternal, por nascer na pessoa o equilíbrio, a consciência 

Racional. 
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A consciência divina, a verdadeira consciência, a 

consciência da razão, do ser, e dos seres e do tudo por ser da 

consistência da eternidade do verdadeiro mundo de origem de 

todos, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, para que a pessoa se imunize é preciso 

persistência na leitura, para ter consciência do que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, e não ler superficialmente, por 

uma obrigação e sim por um dever em benefício próprio. O 

que deva de fazer, para se salvarem? Ler com persistência 

para adquirir a sua verdadeira luz, a Luz Racional, a luz 

verdadeira do governo do animal Racional, onde o animal 

Racional recebe todas as orientações precisas, para o seu 

equilíbrio na vida, Governo do animal Racional e o governo 

do seu mundo de sua origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E assim, todos vivendo aí nesta terra, mais unidos para a 

eternidade, unidos com os eternos da PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Pertencendo à eternidade porque são animais Racionais e 

pertencem ao seu mundo de origem que é a PLANÍCIE 

RACIONAL, onde estão lá os eternos com seu progresso de 

pureza. 

 

Então, são considerados seres de classe superior, de 

classe Racional, e os outros animais de classe irracional. 

Tiveram como irracional uma deformação muito pior do que 

animal Racional. E por isso, o animal irracional é inferior, 

muito inferior ao animal Racional, porque se extinguiram em 

classe inferior por a disseminação dos seres em partícula 

muito insignificante e por ser partícula muito insignificante, é 

que se tornaram inferiorizados, ou inferior ao animal 

Racional. E acima do animal Racional, os habitantes aí do 

vácuo, do espaço deformado em categoria superior, ao animal 

Racional. 
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E os inferiores, que são os animais irracionais, em 

categoria zero. E assim, essas definições, vão sair mais 

adiante, para verem e saberem o ridículo da formação do 

encanto, e o ridículo dos mistérios e dos enigmas. 

 

É o ridículo das imaginações, das coisas imaginárias, e 

cada qual dando as suas versões e suas opiniões, de acordo 

como interpretam a sua imaginação. 

 

Imaginando que foi assim, que foi assado, que deva ser 

assim, que deva ser assado, por isso e por aquilo e coisas 

imaginárias, são coisas sem pé nem cabeça, imaginava porque 

não conhecia a origem verdadeira, a base verdadeira, a 

formação verdadeira. Então, tudo imaginário, é toda esta 

fórmula de conceder as coisas, imaginando imaginárias, não 

passou e não passa de um sonho de quem não sabe o que diz, 

sonhando de olhos abertos. 

E quem sonha, é um vago penitente que desconhece 

porque, que sonha de olhos abertos com a cabeça cheia de 

imagens, imaginando uma infinidade de coisas, a seu modo de 

ver e descrevendo como lhe provém que seja. 

 

E assim, vivendo todos de coisas imaginárias, 

imaginando o seu modo de ver, imaginando os mistérios, aí 

estão e os enigmas também. A imaginação ainda não pode 

alcançar as soluções. 

 

Então, todos sonhando de olhos abertos, por desconhecer 

de onde vieram, e para onde vão, de onde tudo isto veio, e 

para onde tudo isto vai. Desconhecendo o princípio de tudo 

isto e do seu ser e o fim de tudo isto e do seu ser. 

Uma vez desconhecidos do princípio, tinham que ficar 

desconhecidos do porque viviam, e do porque vivem e 

desconhecidos do fim. 
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E hoje ricos de satisfação por conhecerem o princípio de 

onde vieram, e para onde vão e conhecendo o fim, cessando 

os sonhos, cessando esta vida imaginária, de imaginações, 

inconscientes e quem imagina é porque desconhece o certo 

como é. Então, fica imaginando para ver se acerta ou não. 

 

Quem imagina está sonhando, quem sonha não sabe o 

que diz, e quem sonha não sabe o que faz. Mas tinham que ser 

assim mesmo, por nada de certo conhecerem, e por nada de 

certo saberem. 

 

Então, tinham que viver deste jeito horrivelmente, à 

mercê das imaginações inconscientes. Viver de imagens, 

viver sonhando de olhos abertos, viver em mistérios, viver 

como o enigmático, dentro de um enigma que é o mundo. 

 

Vivendo às apalpadelas, vivendo com uma infinidade de 

experiências que não tem mais fim. E se ridicularizando por 

não conhecer o seu princípio, e muito menos o seu fim. 

 

O ridículo da inconsciência, o ridículo das imaginações, 

das incertezas. A imaginação é uma coisa variante e quem 

varia não sabe o que diz. A imaginação é do inconsciente, é 

do doente, que por ser doente, se acaba. E por ser tudo 

mentira é que tudo se acaba. 

 

Está aí o ridículo das imaginações, o ridículo dos sonhos, 

o ridículo das dúvidas, das incertezas, do desequilíbrio do 

medo de desassossego, enfim de tudo de ruim por não 

conhecerem a verdadeira origem, o verdadeiro natural, de 

onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. 

 

Então, estavam aí imaginando a vida inteira para 

saberem, para poderem ver se procurava ou se dava certo, isto 

ou aquilo. 
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E a incerteza. Sempre em dúvida, principiando pelo 

próprio ser, pelo seu próprio ser desconhecido, do seu próprio 

ser, sem saber a origem do seu próprio ser, se assim, não 

sabiam a origem do seu próprio ser, muito menos os demais 

seres. 
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ENCONTREI-ME COMIGO MESMO 

RACIONALMENTE, O MAIOR ACONTECIMENTO 

HISTÓRICO DO MUNDO 

 

 
E assim, a vida se tornou irrisória, devido às 

imaginações dos doentes, que vivem variando por este bosque 

amargurado que é o mundo dos agonizantes, dos angustiados, 

por não se conformarem de maneira alguma, que assim, seja. 

 

Ninguém se conforma em ser assim imperfeito, cheios 

de defeitos e por isso, não há ninguém perfeito e sim 

imperfeitos e cheios de defeitos, por serem doentes e por 

serem doentes vivem variando, e por viverem variando são 

inconscientes e por serem inconscientes é que estão fora do 

seu lugar verdadeiro, vivendo assim inconscientemente, 

desequilibradamente, neste mundo de sofrimentos e 

calamidades, sem saberem porque de tantas lutas sem fim, à 

procura do bem, à procura da felicidade, na incerteza de tudo, 

na incerteza do dia de amanhã. 

 

Ninguém sabe se está vivo ou morto. Nesta agonia sem 

fim, nesta vida de aparências, aparentando o que não são. 

Vivendo fantasiados como uns fantasmas na escuridão, aí no 

escuro e nas trevas, e por isso, desconhecidos do porque 

assim, são e do porque o mundo assim é, vivendo igualmente, 

uma parasita da natureza, sem saber explicar o porque, em 

agonia permanente, por não dar uma definição do seu 

verdadeiro ser. 

 

Então, aparentemente, julgavam tudo serem e 

verdadeiramente, nada serem, traidores de si mesmo. 
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Está aí brilhantemente, esclarecido o porquê de tudo nas 

páginas brilhantes do conhecimento, da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

E assim, todos com a sua situação definida, de princípio 

a fim, todos alegres e satisfeitos, por se encontrar com a 

realidade do seu ser, o porquê de seu ser, a definição do seu 

ser, porque que existiu o seu ser, o porquê da existência do 

seu ser, toda esta situação divulgada e definida, o encontro do 

porque de sua formação, geração e criação. 

Então, diz, “Encontrei-me comigo mesmo, o que eu 

queria saber que ninguém nunca pôde me dizer, que ninguém 

nunca disse e nem podia dizer e hoje de posse deste grande 

tesouro que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, não tenho 

palavras, para agradecer, porque me faltam recursos, no meu 

saber porque a salvação de todos provada e comprovada, 

lapidadamente, como aí está, não há palavras que possam 

atingir tamanha grandiosidade. 

A grandiosidade é tanta, que não há expressão que possa 

medir a extensão, do maior acontecimento histórico, da 

humanidade. Todos de volta ao seu verdadeiro mundo de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

Só isto não há quem possa medir as palavras 

congratulatórias, porque se trata da verdadeira salvação de 

todos, e a verdadeira luz de todos, a verdadeira Luz Racional, 

a luz do nosso mundo de origem, a luz verdadeira do animal 

Racional, a luz que sempre foi conservada em grande 

mistério, em grande enigma, aqui no encanto a origem do 

animal Racional ninguém nunca pôde descobrir, e muito 

menos descrever toda esta grandiosidade em mãos de todos, 

para felicidade e salvação eterna de todos, o fim deste encanto 

pavoroso, que não passava de uma casa de loucos, por ser 

tudo feito de uma natureza deformada, uma natureza que por 

ser deformada não podia ser certa, e sim, desregulada.” 
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E assim, o mundo está na sua fase final, a Fase Racional, 

é a fase mais brilhante de sua existência, todos pulando de 

alegria, o contentamento é geral, a emoção, esta nem se fala 

por todos encontrarem e terem a sua situação definida de uma 

vez por todas, aí neste encanto. 

E assim, todos louvando o RACIONAL SUPERIOR, 

louvando a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, entoando hinos de 

glorificação, por encontrarem, conhecerem e saberem a 

definição deste mundo, deste encanto e a definição do seu EU, 

a definição do TU e a definição de tudo e de todos, por um 

mundo estar em plena Fase Racional, à fase de retorno de 

todos ao seu mundo verdadeiro de origem, de onde saíram, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

E assim, a satisfação de todos é deslumbrante, o 

deslumbramento é geral, por estar no mundo a verdadeira 

salvação de todos, que sempre foi falada, mas nunca 

encontrada por ninguém. Porque aparências não são verdades, 

tudo não passou de um belo sonho ou de uma vaga 

superstição de inconscientes, que não conheciam o porquê 

que assim, são. 

Tinham mesmo que assim, se manterem com ilusões, 

superstições, tinham mesmo que manterem o embuste de si 

mesmo, porque quem não se conhece é assim mesmo, 

procurando a verdade das verdades . Dentro do encanto nunca 

poderiam encontrar e por isso, nunca souberam de onde 

vieram, como vieram e para onde vão. 

Então, tudo isto não passou de um sonho de olhos 

abertos, sonhando que estavam certos e vendo na mesma hora 

a contradição de tudo, principiando pelo seu ser, que nunca 

souberam descrever, o porquê do seu ser e o porquê do 

mundo, assim ser, e do porque todos assim serem, nunca 

souberam e por isso, não poderiam conhecer, o certo é assim, 

todos à procura do certo até que enfim, o certo chegou, à 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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Sonhavam de olhos abertos, inconscientemente, que 

estavam certos, mas viam na mesma hora, tanta contradição 

que acabavam desanimados, por não encontrarem a definição 

certa, as bases reais para então, se basear e mesmo mostrar e 

provar, o certo e o porquê do certo, nunca puderam chegar a 

esta conclusão. 

Então, tudo isto não passou de um sonho, sonhando que 

estavam certos, por desconhecerem que eram encantados e 

por isso, julgavam que a vida fosse esta mesmo, e na mesma 

hora se contradizendo por não suportar o sofrimento 

atordoante que sempre foi o maior brilhante do encanto, todos 

sofrendo, cada qual de sua maneira e de seu jeito, porque a 

própria natureza encantada já é uma sofredora, e por isso, não 

regula. 

Está aí o sofrimento da natureza demonstrado pela 

desregulagem constante e está aí, o que fazia os efeitos das 

incertezas, todos sempre mantendo as incertezas em tudo, 

porque principiando pela natureza, que não é certa, nem 

nunca foi certa e coisa alguma poderia ser certa, e por não ser 

certo é que tudo é diferente, todos são desiguais, por ser uma 

natureza deformada, então, imperando assim a desregulagem 

da natureza e a desregulagem de todos e por isso, tinham que 

ser livres pensadores, pela inconsciência e assim, um 

inconsciente, não regula como a natureza, é uma natureza 

inconsciente, porque não regula. 

Então, filhos de uma natureza que não regula, que não é 

certa como é que queriam ser certos, certos, sim, 

aparentemente, hoje é certo, amanhã não, hoje está certo, 

amanhã não, todos aí dependendo de uma natureza 

desregulada, tinham que ser desregulados também, por serem 

feitos por esta natureza que não regula. 

 

E assim, ora satisfeitos, ora aborrecidos, ora alegres, ora 

preocupados, ora cantando, ora chorando, ora enraivecidos, 
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ora aborrecidos, enfim, uma desregulagem sem limites, e 

gostos, de variedades, de tudo enfim. 

 

E assim, hoje, todos certos por encontrarem a definição 

do encanto a vida inteira, e sem encontrar. E hoje, sem esperar 

tão naturalmente, encontram o certo dos certos, a definição do 

mundo e sua criação e a definição de todos os seres. 

 

E assim, hoje todos certos por encontrarem a definição 

do seu ser e de todos os seres, do porque do seu ser e do 

porque de todos os seres. 

 

Então, agora entrando na fase mais brilhante de todos os 

tempos, a Fase Racional, a fase do retorno de todos ao seu 

mundo verdadeiro de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, de 

onde saíram e agora retornando todos ao seu verdadeiro 

mundo, para serem o que eram, Racionais puros, limpos e 

perfeitos e não deformados deste jeito, como animais 

Racionais, que estavam assim deste jeito sem saber porque e 

hoje conhecendo, sabendo o porque que são animais 

Racionais deformados e o que eram racionais puros, limpos e 

perfeitos. 

 

Hoje, com toda a definição brilhantíssima do seu ser, em 

mãos e a definição deste encanto deste mundo, desta natureza 

desregulada, e sabendo e conhecendo o porquê que tudo isto 

ficou assim, como tudo isto chegou a este ponto, porque que 

assim, ficaram deste jeito, desta maneira, hoje sabendo de 

tudo, conhecendo tudo, o princípio de tudo e o fim de tudo e 

por tudo conhecerem é que está aí, agora a fase mais brilhante 

do mundo, a fase do retorno de todos ao seu mundo 

verdadeiro de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E assim, grandes festejos, no mundo inteiro, por alegria 

e emoção de todos ser muito grande, por conhecer, por saber e 

por ver que estão no fim deste mundo, conhecendo o 
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princípio, e conhecendo o fim, então, aí como está aí provado 

e comprovado, lapidadamente, baseadamente, o princípio e o 

fim do mundo maior e alegria e contentamento nunca houve 

alegria de todos, uma coisa emocionante, por constatarem a 

veracidade pelas provas exuberantes, e pelo esclarecimento 

brilhante de toda esta formação e antes dela. 

 

E assim, está aí, o fim do mundo na Terra, o fim de 

todos, o fim. Ninguém nunca esperou semelhante coisa, 

abismados, emocionados, sabendo que todos vão voltar para o 

seu verdadeiro mundo, a PLANÍCIE RACIONAL, vão ser o 

que eram, puros, limpos e perfeitos com o seu progresso de 

pureza no seu verdadeiro mundo de origem. 

 

Então, maior alegria não pode existir por saber que este 

mundo vai se acabar, que este mundo chegou no fim e tinha 

que chegar este dia, porque ninguém mais agüentava 

sofrimento, que cada vez vem se multiplicando mais 

universalmente, o sofrimento atordoante, dia e noite, ninguém 

tem sossego, grandes e pequenos, o desequilíbrio é grande, o 

mundo se tornou um inferno em que todos sofrem, cada qual 

de seu jeito, de sua maneira, de sua forma, e assim, será o 

maior espetáculo de todos os tempos, o maior espetáculo 

universal, o fim deste mundo está aí na Terra, mas um fim tão 

lindo, um fim tão bonito não podia existir, é esta fase que o 

mundo agora entrou, a Fase Racional de retorno de todos ao 

seu mundo de origem, a verdadeira salvação de todos. 

 

Então, um fim muito lindo, um fim mais do que lindo 

porque é a salvação de todos. 

 

Então, os festejos não cessarão de alegria universal, por 

todos estarem convictos da salvação de todos, que brilhante 

satisfação para todos, acabando este grande pesadelo deste 

corpo de matéria deste corpo de lama, deste fardo de 

sofrimento, desta caixa sem garantia. 
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E assim, a satisfação de todos será uma coisa 

deslumbrante, deslumbrante mesmo, por o fim de todos 

acabar sendo a salvação de todos, por o fim de todos, sendo a 

salvação de todos. 

 

Então, entra o mundo agora na sua fase mais brilhante, 

mais importante de toda a sua existência, a Fase Racional, a 

fase da razão, a fase de retorno de todos ao seu mundo de 

origem. 

 

Vão mudar de um mundo mau para um mundo bom, vão 

mudar do inferno como quem diz, para o céu. 

 

E assim, vejam como tudo isto vem chegando aqui para 

todos, tão naturalmente, mas tão naturalmente, que parece 

incrível para os que não conhecem a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, mas para os que conhecem, depois que 

conhecem, então, muda o seu ponto de vista, porque quem 

não conhece é um cego, não sabe o que diz, muito menos o 

que faz, e assim, todos de parabéns, todos saindo destas ruínas 

por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL e seguindo para o 

seu mundo verdadeiro, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Quanto choro de alegria, todos chorando de alegria, o 

fim do mundo chegou, o fim da podridão chegou, o fim desta 

lama chegou, o fim desta vida de aparência chegou, até que 

chegou o dia, o fim do mundo chegou, o fim deste sofrimento, 

o fim de todos os tormentos, o fim de todos os padecimentos, 

o fim da morte, que agora não morremos mais, agora vamos 

mudar deste mundo que nunca foi nosso. 

 

Por isso nós sofríamos muito e depois morríamos e agora 

vamos mudar para o nosso mundo verdadeiro, por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Estamos na Fase Racional, a 

fase que é a estrada para nos levar para a PLANÍCIE 

RACIONAL, o nosso verdadeiro mundo de origem. 
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Então, clamarão todos, “Esta é a maior felicidade de 

todos! A maior felicidade do mundo, o de todos no mundo, 

esta mudança é necessária, porque não somos daqui, e por não 

sermos daqui é que até a própria natureza era contra nós, até a 

própria natureza era revoltada contra nós.” 

 

“Tudo aqui era contra nós, por não sermos daqui, a 

natureza nos fazia combate, como quem diz, saiam daqui que 

vocês não são daqui, calor de matar, frio de matar, terremotos, 

faíscas elétricas, enfim, epidemias, tudo de ruim, doenças 

incuráveis, tudo de ruim, é por isso que natureza nos combatia 

nos vencia e hoje todos sabendo o porquê disto.” 

 

“Então, vamos tratar de nos imunizar o mais depressa 

possível, para sairmos daqui deste mundo que não é o nosso 

para o nosso mundo verdadeiro, a PLANÍCIE RACIONAL.” 

 

“E assim, aqui todos vivendo de ilusões, aqui estávamos 

perdidos sem saber porque, e hoje todos sabendo porque, pelo 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL.” 

 

E assim, os festejos serão delirantes de despedida e de 

alegria de saírem de um mundo mal, para irem para o seu 

verdadeiro mundo do bem. 

 

Está aí a fase mais brilhante do mundo, a mudança de 

todos os encantados, então, está aí provado o desencanto, 

estavam encantados, sofrendo amargurados, desencantou-se, 

mudou-se, salvou-se. 

 

E assim, todos cheios de alegria, a satisfação geral de 

todos e todos de mudança para o seu verdadeiro mundo de 

origem, todos abandonando o monstro do elétrico e 

magnético, o mundo do mal e por isso, matéria, sempre 

sofrendo, um mundo de dores, um mundo de desespero por 

não serem daí, se fosse daí seriam eternos e eram favorecidos 
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por tudo, não sofriam, não morriam, e por não serem daí é que 

sofrem e morrem, é que sofriam e morriam, por não serem 

planta daí, a planta quando não é de um lugar que nasce, 

acaba morrendo. 

E assim, a alegria das alegrias acabando agora as 

tristezas de todos, todos com ânimo, todos animados, todos 

alegres, todos satisfeitos, todos felizes, por entrar a Fase 

Racional na Terra, a fase de retorno de todos ao seu mundo de 

origem, todos mudando deste mundo que não pertencem para 

o seu verdadeiro mundo. 

E assim, vejam quanto tempo perdido, quanta luta sem 

proveito, quanto sofrimento sem recompensa quanta ilusão, 

vivendo iludidos por não conhecerem e não saberem o porquê 

que assim são, o porquê que assim, eram, e hoje todos 

sabendo o porquê que o mundo assim é e o porquê que todos 

assim são, de onde vieram, como vieram, para onde vão, 

como vão, a definição completa deste encanto e antes deles, e 

o porquê dele, e o porquê de tudo e o porquê de todos. 

 
Hoje todos sabendo, todos vendo e todos sentindo os 

efeitos da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Imunizados quer dizer, unir-se aos puros da PLANÍCIE 

RACIONAL, ser puro também, voltar ao seu lugar de origem, 

o seu ninho de origem. 

E assim, vejam as lutas sem proveito, a inconsciência, o 

que faziam todos lutarem sem proveito, qual o proveito dessas 

lutas com tanto sofrimento, qual o proveito? Nenhum, por não 

serem daí, se fossem daí, saberiam descrever o porquê que 

eram daí, mas por não serem daí é que nunca souberam 

descrever o porque que estavam aí, o porque que estão aí 

 

E assim, vejam como iludidamente, viveram sonhando a 

vida inteira com as ilusões, com as fantasias, sabiam que a 
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vida era uma ilusão, sabiam que um iludido é um perdido, 

sabiam que aí estavam perdidos, mas não conheciam, nem 

sabiam a solução e do porque que estavam perdidos e hoje aí 

com as soluções todas nas mãos, do porque deste sonho, do 

porque deste fracasso, do porque deste picadeiro que é o 

mundo e os seus habitantes os representantes, cada qual 

representando o seu papel, cada qual com o seu modo, com o 

seu meio, com o seu estilo, com os seus moldes, e não moldar 

as coisa sob o seu bel prazer, de acordo com o livre arbítrio 

que sempre possuíram, dando expansão sem limite à expansão 

do livre arbítrio, que fazia com que todos se prejudicassem 

ainda mais. 

E assim, está o mundo na sua fase verdadeira, a Fase 

Racional, a fase da mudança de todos, desse mundo 

encantado para o seu mundo verdadeiro, a PLANÍCIE 

RACIONAL, o outro mundo que deu conseqüência a este 

porque não há efeito sem causa se existe estes feitos é porque 

existe a causa que é a PLANÍCIE RACIONAL. 

A causa é a PLANÍCIE RACIONAL, é a causa desses 

feitos que estão aí, deste mundo deformado que está aí. 

 

Então, todos de parabéns, todos mais do que 

glorificados, todos mais do que ricos de glórias, todos 

felicíssimos para o resto da vida, porque sabem que estão de 

mudança, estão mudando todos lá para cima, para o seu 

verdadeiro mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, por 

meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Não é para menos os 

festejos, não é para menos o contentamento. 

 

Então, leiam e releiam sempre para conhecerem o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, lendo e relendo sempre para 

sentir o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para verem a Luz 

Racional, a luz do mundo de sua origem e ficarem iluminados 

por ela e receberem todas as orientações precisas, do seu 

mundo de origem para a boa marcha Racional. A luz 
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verdadeira do animal Racional é a luz do mundo de sua 

origem, a Luz Racional. 

 

Então, para ver esta luz é preciso a persistência na 

leitura, ler e reler, sempre, sem perca de tempo para se 

imunizarem o mais depressa possível e verem a sua 

verdadeira luz diante de si, a Luz Racional. 

 

Então, ao entrar agora a Fase Racional na Terra, a Luz 

Racional está aí iluminando todos, a luz do seu verdadeiro 

mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, a mudança do 

encanto para o desencanto. Desencanto quer dizer, salvou-se, 

desencantou-se. Encantado, sofrendo, amargurado por 

desconhecer a origem do seu ser, por desconhecer o porquê 

que vivem no mundo, sem saber porque que vivem, então, 

trata-se de um encantado, é aquele que não dá solução do seu 

ser, que não sabe de onde veio e nem para onde vai. Então, 

trata-se de encantado. 

 

Agora já não são mais encantados, porque está aí o 

desencanto do mundo e de todos, em mãos de todos, isto são 

repetições que é necessário para muitos, para outros não, 

porque nem todos são iguais e é para muitos. É preciso repetir 

de todas as maneiras e de todas as formas, para poderem 

interpretar e para outros não. 

 

Mas é preciso que se note que o conhecimento é para os 

maus interpretadores e para os bons interpretadores, não 

precisava repetições. Agora para os maus interpretadores 

essas repetições ainda são poucas aí no encanto, no entanto 

todos são diferentes, uns interpretam logo e outros custam a 

interpretar e para esses que custam a interpretar é preciso uma 

infinidade de explicações diferentes, explicando um 

conhecimento só. De uma porção de formas, de uma porção 

de maneiras, de modos porque se não interpretar de um jeito, 

interpreta de outro, se não interpretar de uma maneira, 
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interpreta de outra, para chegar à conclusão do bom 

interpretador. 

 

Eu digo assim porque os bons interpretadores, dizem 

logo, “Ah! Está muito repetido isto.” 

 

Então, é preciso que eu explique o porquê das repetições, 

para não haver confusões aos bons interpretadores. 

 

E assim, está aí, em mãos de todos a mudança dos 

encantados para o seu mundo verdadeiro de origem, por meio 

do conhecimento, do desencanto. 

 

Está aí o porquê do nome do livro "UNIVERSO EM 

DESENCANTO", desencanto quer dizer, mudar. 

 

Estava encantado, desencantou-se, mudou, salvou-se, 

estava encantado, sofrendo amargurado, desencantou-se, 

salvou-se, desencantou-se daquele sofrimento. 

 

E assim, está o mundo na sua fase mais brilhante de 

todos os tempos, a Fase Racional. 
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O PROLONGAMENTO DOS ANOS DE VIDA 

 

 

 

Por isso a epopéia do mundo será deslumbrante. 

 

Todos, a caminho de serem limpos e perfeitos por um 

mundo que está na Fase Racional, a fase de seu fim, a fase do 

fim do mundo. 

 

Então, por estar agora no mundo a Fase Racional, todos 

a caminho de serem puros, limpos e perfeitos, por meio do 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Imunizar quer dizer, todos unidos no seu mundo de 

origem. 

 

E assim, o mundo, na sua fase final, as graças da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, todos no caminho de serem 

puros, limpos e perfeitos, voltando todos ao seu mundo de 

origem, fazendo a mudança aí deste mundo do elétrico e 

magnético, que não pertencem e mudando-se, para o seu 

mundo verdadeiro, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Esta mudança é muito naturalmente, por ser uma 

mudança para o verdadeiro natural, de animais Racionais para 

o seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos, perfeitos, 

sem defeito. 

 

E assim, por ser uma mudança natural, percebem muito 

bem pelos efeitos da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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Para chegar a este ponto basta ler e reler. A persistência 

na leitura, saber o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL para ser 

imunizado. 

 

Aí então, começam a passar a receber todas as 

orientações precisas para o seu equilíbrio aí na Terra, até a 

extinção natural da matéria. Isto sempre demora um pouco 

porque a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o fluido Racional 

aumenta os anos de vida, devido o tratamento fluídico, o 

fluído bom o fluído puro, o fluído Racional afasta os males do 

corpo e os males da vida e daí então, vem o prolongamento 

dos anos de vida, más imunizados, já é uma vida equilibrada, 

por serem orientados Racionalmente. 

 

Orientados pelo seu mundo de origem, pelos habitantes 

do seu mundo de origem, daí então, cem o equilíbrio de todos 

e a consciência Racional. 

 

Então, torna-se um progresso Racional, um progresso 

consciente, um progresso equilibrado devido a tudo dar certo, 

na vida de todos pelas orientações do seu mundo de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Aí então, havendo prazer de viver, porque vai tudo 

dando certo na vida da pessoa. 

Não é por estar aí o caminho de volta para o seu mundo de 

origem, que já vai terminar tudo rapidamente. Não! 

Vai tudo naturalmente, tudo naturalmente, de acordo com o 

seu tempo necessário. 

 

Eu digo isto porque a vontade de muitos é logo querer ir 

para o seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, 

como quem diz, “Se há de ser amanhã, que seja hoje.” Não! 

Não há necessidade dessa precipitação, porque estão sendo 

iluminados pela Luz Racional, a luz dos animais Racionais e 

todos imunizados já estão em vida aí na Terra, integrados na 
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eternidade por que se comunicam com os eternos da 

PLANÍCIE RACIONAL, então, em vida já pertencendo à 

eternidade. 

 

Eu digo isto porque tem muitas pessoas insatisfeitas com 

a vida da matéria, insatisfeitas de serem assim, mas não há 

necessidade de antecipar ou precipitar a mudança para o seu 

mundo de origem. Tudo dentro das ordens naturais, normais 

da vida. 

 

Se tem que viver noventa e tantos anos, tem que viver 

noventa e tantos anos, se tem que viver menos, vive menos, se 

tem que viver mais de cem, tem que viver mais de cem. 

 

Então, em todo o tempo, as ordens naturais, normais, da 

natureza, ninguém pode transgredir do certo, do correto, por 

isso são conscientes por serem imunizados, mas muitos por 

conhecer o seu verdadeiro mundo de origem, ficam ansiosos 

para fazerem a mudança, como quem diz, “Se há de ser 

amanhã que seja hoje, se hei de perder tempo com esta lama 

sem recompensa, o que estou fazendo aqui? Perdendo tempo, 

pois se eu não sou daqui.” Já se sabe que animal Racional não 

é daí, mas tem que obedecer as regras normais e naturais da 

natureza, tudo quando chegar o dia e a hora, nada antecipado 

está direito, nada antecipado é Racional, o que é Racional é 

dentro das ordens naturais da natureza, as ordens normais. 

 

Portanto, nada de pensar em antecipar a mudança, para o 

seu verdadeiro mundo de origem. 

 

Eu digo assim porque tem pessoas que pensam de 

maneira diferente, em vez de pensar o correto. 

 

Tem pessoas que pensam "eu não sou daqui, eu vim para 

aqui e não sabia porque, hoje estou sabendo porque e de onde 

eu sou e o que sou o que estou fazendo aqui, deixe-me ir logo 
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para o meu lugar verdadeiro que eu aqui estou enganando a 

mim mesmo, que esta vida não é minha, eu aqui não tenho 

nada, tudo é aparência só, então, o que é que estou fazendo 

aqui numa mundo que não é meu, não pode pensar assim, tem 

que pensar como as coisas são as ordens naturais, as ordens 

racionais, e por isso, são equilibrados Racionalmente, e são 

orientados Racionalmente,. 

 

Assim digo porque existem seres humanos de todas as 

espécies, de todas as formas, de todo o modo de pensar, 

porque todo pensar é vago. Mas a IMUNIZAÇÃO equilibra 

todos esses assim, todos esses desanimados, enjoados desta 

vida da matéria porque existem muitas pessoas desgostosas 

com a vida por muito bem que esteja, não tem gosto nem 

prazer de viver, são pessoas revoltadas de serem assim 

defeituosas, cheias de defeitos tem os aleijados, tem os 

paralíticos, tem os doentes, tem os cegos, então, esses 

desgostosos, desanimados com a vida que pelo que estão 

passando pensam logo em querer se mudar, como quem diz, 

“Que estou fazendo aqui, aleijado, doente, cego? Qual o 

prazer que eu tenho de viver por muito bem que esteja que 

fará como estou aleijado e doente.” 

 

Esses assim vivem angustiados, desanimados e pedem 

até a morte, mas não é assim, tem que se conformar que o dia 

de todos chega, a todos chega o seu dia, ninguém nunca ficou 

aí para semente, nem ficará. 

 

Portanto, nunca pensando em antecipar a mudança 

porque não é Racional, mas sendo equilibrados, os males 

serão amenizados, pelos fluídos, pelo tratamento fluídico e 

vão todos remando até chegar o dia de todos naturalmente, 

obedecendo as regras normais e naturais da vida, da natureza. 

 

Ninguém tem o direito de antecipar aquilo que ainda não 

chegou a hora, todos têm que esperar seu dia e sua hora. 
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E já passaram tantas eternidades aí nesta lama, com as 

idas e voltas. Então, agora pela última vez que aí estão 

passando, têm que se conformar até chegar o dia natural e 

normal do fim da existência, da matéria. 

 

Tudo naturalmente, normalmente, pelas ordens naturais 

das coisas, principalmente, agora que estão sendo imunizados, 

são imunizados, são orientados, recebendo tratamento 

fluídico, fluído Racional para amenizar o sofrimento de todos. 

 

Não é por todos estarem fazendo a sua mudança que vão 

querer antecipar. 

 

Então, vai ser considerado o seguinte, os que vão 

partindo, os que vão mudando, os que ficam dizem, “É 

verdade, este já foi, já está no nosso verdadeiro mundo de 

origem, este é mais feliz nós ainda estamos aqui à espera de 

que chegue o nosso dia para termos esta felicidade de sairmos 

aqui desta lama e não voltarmos mais aqui para viver de 

ilusões, para viver iludido, para viver nos traindo a nós 

mesmo.” Porque o iludido é um traidor de si mesmo. 

 

Deixando-se trair pelas ilusões, pelas fantasias, é um 

traidor, deixando-se ser dominado pela lama, pela matéria que 

não passa de lama, então, muitos ainda dizendo, quem gosta 

de lama é porco até que vamos deixar de ser porco, até que 

vamos deixar a lama de uma vez por todas. Esta lama 

fantasiada de boa, mas que não tem nada de boa. Esta lama 

podre que nos fez sofrer por tantas eternidades. 

 

E assim, felicíssimos para se conduzir felicíssimos, é 

preciso que obedeçam as regras naturais e normais das coisas, 

não é agora por conhecerem o seu verdadeiro mundo de 

origem e estar aí a fase da mudança de todos para o seu 

verdadeiro mundo que a pessoa vai ficar aflita pedindo que 

chegue o seu dia mais depressa possível, porque está cansado 
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de viver, e muitos já se acham cansados de viver nesta vida da 

matéria, mas tem que esperar as ordens naturais, tudo tem o 

seu dia e a sua hora, nada antes do dia e da hora. 

 

E assim, esta vida da matéria, por muito boa que seja por 

muito boa basta ser matéria, para não haver a verdadeira 

satisfação. 

 

Mas com o equilíbrio Racional e as orientações do seu 

verdadeiro mundo de origem, vão sendo felizes em tudo, 

porque vai tudo dando certo na vida da pessoa e tudo dando 

certo, está aí a felicidade, o gosto e o prazer de viver 

alegremente, satisfeitos. 

 

Mas estou falando no caso das pessoas aleijadas, 

doentes, doenças incuráveis, esses no seu desespero devido à 

situação que atravessam imploram a morte, mas conhecendo a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, não são para manterem-se 

assim, nesse desequilíbrio e esperar tudo com paciência. 

 

E assim, até que chegou o que ninguém esperava, o 

conhecimento verdadeiro do princípio e fim do mundo. 

 

Está aí o princípio e está aí o fim. Ninguém mais quer 

saber do elétrico e magnético. 

 

Elétrico e magnético sempre foi o causador das ruínas de 

todos e ninguém mais quer saber desse mal e sim do seu 

verdadeiro fluido. Este é o ser verdadeiro ou a verdadeira luz, 

é o fluído do mundo de sua origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Todos farão questão de possuir e de adquirir a sua luz 

verdadeira, a Luz Racional, a luz do seu mundo verdadeiro, a 

PLANÍCIE RACIONAL, não a aqui deste mundo que não 

pertence e por isso, fazem essa passagem insignificante com 
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esses aninhos de vida, ninguém vai querer saber mais do 

fluído elétrico e magnético, porque sabe muito bem que esta 

não é a sua verdadeira luz, é a luz aparente, a luz que não lhe 

pertence e por isso, prejudica em todos os pontos de vista é a 

luz do monstro elétrico e magnético. 

 

A pessoa fará questão de adquirir a sua luz verdadeira 

pelo conhecimento obtido da sua origem verdadeira, do seu 

mundo de origem verdadeiro, o MUNDO RACIONAL, a 

PLANÍCIE RACIONAL, a Luz Racional, a verdadeira luz do 

animal Racional. 

 

E assim, todos brilhando no mundo com a sua verdadeira 

luz, a Luz Racional, do mundo de sua origem a origem é 

Racional, que se deformaram com a trajetória que fizeram em 

animais Racionais. 

 

Então, todos brilhando alegremente, equilibradamente, 

felizmente, por estar certo, certo e bem certo com seu leme 

real guiado em mãos, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

A IMUNIZAÇÃO RACIONAL une todos ao seu 

verdadeiro lugar de origem, todos unidos com sua luz 

verdadeira, a Luz Racional, a luz verdadeira do animal 

Racional. 

 

Todo felicíssimos por estarem com a sua situação 

definida aí neste mundo que não sabiam, que não conheciam 

o porquê dele, nem o porquê que aí estavam vivendo, nem o 

porquê de seus feitos, viviam aí perdidos num mundo que não 

sabiam quem os fez, como fez, porque fez, viviam perdidos 

sem ninguém saber o certo, o que fazer, sem ninguém saber o 

certo o que dizer. 

 

Todos inconscientemente, não podendo desvendar esses 

mistérios e não podendo desvendar esses enigmas, ficando 
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muitos até loucos de tanto pensar e outros vivendo 

igualmente, a bichos irracionais, a dizer, “Estou aqui não sei 

porque, nem para que e por não saber vou levando a vida 

como a vida quiser me levar.” 

“Estou aqui perdido, nada fiz para vir parar aqui, não sei 

porque vim, não sei para que vim, vivendo aqui nesta terra 

sem saber porque, ignorando a origem dela e a origem de 

tudo, vivendo aqui como um parasita da natureza, explorando 

tudo que encontrei sem saber quem o fez, porque fez, enfim, 

sou um perdido que ignoro a minha existência, a existência do 

mundo, o porquê tudo deste jeito, horrivelmente, me fizeram 

de lama sem eu saber por que, não sei o porquê desta lama, 

desta matéria, sei que sofro muito como todos sofrem, sem 

saber porque, sei que vou morrer sem querer morrer, sem 

saber porque, ignorando a minha existência, ignorando a 

existência de tudo que existe, no mundo.” 

“Vivo aqui vagando como uma nau sem rumo, perdido 

em pleno oceano sem saber para onde vou, sem saber de onde 

vim, e vivo porque tenho vida, mas sem saber o porque que 

tenho vida, mas é uma vida que não é minha e por isso, perco 

sem querer perdê-la não sei quando vou morrer nem de que 

vou morrer, ignoro tudo do meu ser porque ninguém nunca 

veio aqui nos declarar o porque, ninguém nunca veio dizer o 

porque do meu ser o porque de todos esses seres.” 

“Vivo aqui que nem um bobo alegre. Me jogaram aqui 

sem eu saber porque.” 

 
E assim, vivendo estupidamente, deste jeito, agonizando 

desde que nasce até que morre, ignorando tudo. 

A graça é que todos estão cheios de tanta sabedoria, mas 

a verdadeira que era preciso ninguém nunca teve, nem soube 

dizer o porque dessa existência, deste mundo, de tudo e de 

todos assim serem. 
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Portanto, esta sabedoria que existe no mundo, ainda não 

é a verdadeira sabedoria, é uma sabedoria de remediados, para 

isso remediando até a verdade chegar, mas até que chegue vão 

filosofando de qualquer maneira possível, aos trancos e 

barrancos, sempre a dizer:m“Esta luta feroz neste combate, 

nesta guerra que se faz para viver sempre precisando de tudo, 

neste tudo nunca podendo nos equilibrar ou nunca podendo 

corresponder. Se este tudo pudesse corresponder nós não 

sofríamos, nós não morreríamos, mas por esse tudo ser tudo 

aparentes é que vivemos agonizando sempre até chegar 

agonia pior que é de não saber de que vamos morrer, de que 

forma vamos morrer e para onde vamos, desconhecemos a 

outra vida que hoje tudo tão naturalmente, vindo parar em 

nossas mãos todo relato completo deste mundo dos mistérios 

em que estamos, deste mundo dos perdidos, deste mundo dos 

enigmas, deste mundo dos papagaios, deste mundo das 

ilusões, deste mundo dos traidores de si mesmo, iludidos com 

as fantasias e as aparências com esta lama fantasiada de boa e 

que de boa só ficou o nome.” 

Lama não pode ser boa, matéria não pode ser boa, 

porque a matéria por si mesmo, se destrói, e por se destruir e 

não ter nada de bom, somente, aparências e nada mais. 

 

E por isso, o sofrimento é geral e cada vez se 

multiplicando mais pelo progresso das fantasias, pelo 

progresso das aparências, pelo progresso da traição a si 

mesmo, porque um iludido é um traído, é um traidor de si 

mesmo. 

E por ser formado pela inconsciência é que tudo é assim 

como se vê, tudo se acaba. Se está bem, por esse bem ser 

aparente se acaba, se está mal, o mal se acaba. 

 

Então, o bem está só no nome, o bem verdadeiro nunca 

foi este aí do elétrico e magnético. 
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Isto é uma pequena crítica para acordar os mancebos que 

ainda estão dormindo endurecidos com esta lama, 

apaixonados pela lama, dando toda atenção para a lama. A 

esses assim é preciso essa advertência, esse chamado para 

acordá-los. Esses caranguejos, porque caranguejo é que é de 

lama e vive na lama. 

 

E assim, estão chegando o fim desta sebaria toda, deste 

sebo sem proveito algum e o mundo entrando em forma 

Racional, todos equilibrados pela IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

Mas para que se imunize o mais depressa possível é 

preciso persistência na leitura, ler e reler sempre, porque o 

conhecimento do desencanto da IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

não é para ler várias vezes, é para ler sempre para o equilíbrio 

se apoderar da pessoa, porque quem sabe vence, e quem não 

sabe não vence, e para saber é preciso reler sempre para ficar 

a par do conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, e 

ficar o mais depressa possível imunizado, receber a sua luz 

verdadeira do seu mundo de origem, a Luz Racional, ver a luz 

brilhar diante de si, adquirir a vidência Racional para daqui de 

baixo, da Terra ver a PLANÍCIE RACIONAL por meio da 

vidência Racional. Para adquirir é preciso ler e reler, ler e 

reler, ler e reler, que é para ficar convicto de todas essas 

realidades. 

 

Está aí o desenvolvimento Racional, o desenvolvimento 

da IMUNIZAÇÃO RACIONAL para que não nasça mais aqui 

nesta lama, neste mundo de lama. 

 

Matéria é lama, lama fantasiada de boa e que de boa não 

tem nada, basta ser matéria para não valer nada, então, a 

fantasia é para iludir e para atrair o inconsciente e para que 

seja consciente é preciso ler e reler, ler e reler, ler e reler, para 

então, ser desenvolvida a convivência Racional da pessoa, 
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porque lendo poucas vezes esquece, e esquecendo não 

aprende nada, não sabe nada, não sabe expor o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, fica na mesma, torna a ser 

inconsciente, porque leu e esqueceu, e o esquecido é um 

perdido. 

Então, é preciso ter a persistência na leitura, diariamente, 

para nascer na pessoa, o desenvolvimento Racional e ficar 

imunizado e receber a sua verdadeira luz e ver a sua 

verdadeira luz do seu mundo de origem a PLANÍCIE 

RACIONAL, porque nasce na pessoa a vidência Racional e 

para desligar os fluídos do elétrico e magnético. 

Vendo assim todos brilhando Racionalmente, com a 

persistência na leitura, para que haja o desenvolvimento 

Racional com a continuação constante da leitura. 

E desenvolvidos Racionalmente, ficarão imunizados, 

entrando no corpo da pessoa o fluído de sua origem, o fluido 

Racional. Mas, para que a pessoa consiga, é preciso a 

persistência na leitura, a constância na leitura para irem se 

desenvolvendo Racionalmente, é na leitura que está o 

desenvolvimento Racional, é com a continuação de Ler que a 

pessoa vai se desenvolvendo Racionalmente, para poder ver a 

luz de sua origem, a Luz Racional. 

No adquirir a vidência Racional pelo fluído Racional 

está ligado no EU da pessoa e desligando o fluido elétrico e 

magnético do corpo da pessoa, fica a pessoa ligada a seu 

mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL e de lá 

recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio 

aqui nesta vida e daí tudo dando certo e muito certo na vida 

da pessoa. 

Então, alcançando tudo isto com a persistência na 

leitura. É o essencial o desenvolvimento Racional da pessoa. 

E assim, a pessoa brilhando para o resto da vida, 
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brilhantemente, vivendo, alegremente, feliz, e contente por ser 

afastado do corpo todas as ruínas e todos os males da vida da 

pessoa, porque o elétrico e magnético é o causador de todas as 

ruínas da vida e do corpo. 

 

Enquanto estiver ligado ao elétrico e magnético as ruínas 

estão em cima da pessoa, tornando-se a pessoa uma pessoa 

inconsciente, devido esses dois fluídos, elétrico e magnético 

que faz da pessoa um joguete. 

 

Uma vez esses fluídos afastados do corpo da pessoa e a 

pessoa equilibrada pelo fluido de sua origem Racional está a 

pessoa feliz, felicíssima para o resto da vida, é que cessa o 

sofrimento do corpo e cessa o sofrimento da vida, porque 

afastaram-se do corpo da pessoa os dois fluídos elétrico e 

magnético, causadores de todos os males da vida da pessoa, o 

elétrico e magnético, que são os fluídos que pertencem ao 

animal irracional  e não ao animal Racional. 

 

O fluido do animal Racional é do mundo de sua origem, 

a PLANÍCIE RACIONAL e o animal irracional o fluído é o 

elétrico e magnético. 

 

Portanto, está a pessoa sofrendo neste mundo por 

estarem sendo dominados e governados por esses dois fluídos 

que não pertencem à natureza da pessoa, a natureza é 

Racional por a origem ser Racional e por isso, são animais 

Racionais. 

 

De forma que o fluído elétrico e magnético são os 

causadores de todas as ruínas do ser humano que por 

desconhecerem o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira 

origem é que pensavam que a vida fosse esta mesma e que 

esses fluídos elétrico e magnético fossem o verdadeiro natural 

do ser humano, mas tudo isso por desconhecerem o porque 

dessa natureza assim ser e o porque todos assim são e ficavam 
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julgando inconscientemente, que o mundo fosse esse mesmo e 

que a natureza fosse esta mesma e hoje estão vendo que não é 

o que pensavam que fosse pela descoberta do outro mundo 

que deu conseqüência a este e hoje vendo e sabendo que o 

fluido do animal Racional é o fluído do mundo de sua origem, 

a PLANÍCIE RACIONAL. 

Então, por estarem expostos aí nestes dois fluídos que 

não pertenciam é que existiam no ser humano o desequilíbrio, 

a inconsciência e esses dois fluídos são os causadores da 

natureza não regular, como estão vendo que a Natureza não 

regula, e a natureza não regulando os seus seres também não 

podem regular. 

Esses fluídos, o elétrico e o magnético, é do ser que não 

regula do animal Irracional esses não regulam. Agora, o 

animal Racional regula, mas estava desregulado por estar 

sobre o domínio destes dois fluídos dos quais não pertencem, 

o elétrico e o magnético, faziam com que todos fossem 

inconscientes nesse desequilíbrio infernal. 

 

E para passarem a ser equilibrados e para passarem a 

regular Racionalmente, equilibradamente, perfeitamente, é 

preciso que o ser humano adquira o seu fluído verdadeiro, o 

fluído do mundo de sua origem, do animal Racional a origem 

é a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, sim, cessa os males do corpo e os males da vida 

da pessoa, entra a pessoa em equilíbrio Racional. Aí tudo 

dando certo na vida da pessoa e ã pessoa feliz para o resto da 

vida. Mas para conseguir é somente, a persistência na leitura 

para irem se desenvolvendo com a persistência na leitura, 

Racionalmente. 

Se não houver a persistência na leitura não há o 
desenvolvimento Racional, é preciso que haja persistência 
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para irem se desenvolvendo Racionalmente, e chegarem ao 

ponto de serem imunizados. 

Todos estão procurando, há muito a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. É o conhecimento que todos há muito estão a 

procura, mas nunca o encontraram e já está há muito no 

mundo. Mas por existirem os maus interpretadores como 

existem os bons interpretadores e assim, os bons 

interpretadores cumprem com o dever de fazer propaganda do 

maior conhecimento de todos, universalmente. 
 

Agora, o mau interpretador, que é o confuso, que sempre 

viveu confuso consigo mesmo, faz confusão de tudo que já é 

um confuso por natureza, sempre viveu confuso e sempre 

viveu fazendo confusões. 

Esses que já vivem confusos consigo mesmo é que 

fazem confusão de tudo para atinar com o certo, sempre 

demoram. O certo na mão do confuso está sempre dando 

confusão que já é de sua natureza confusa. 
 

Esses assim são anormais, são doentes, são que nem um 

animal empacador, empacado com a confusão de si mesmo e 

querendo fazer confusão, arranjar confusão aonde não existe, 

aonde não tem e acaba o confuso no fim sempre reconhecido 

que as confusões sempre foram feitas do seu próprio eu, por 

não saber interpretar uma coisa que está certa, mais do que 

certa. Mas o confuso é assim mesmo, faz confusão de tudo 

porque já vive confuso consigo mesmo. 

Então, tudo o que vê, tudo o que sabe para ele é uma 

confusão, não entende uma coisa que está tão clara, não 

entende aqui que está no seu idioma, porque já é confuso 

consigo mesmo, e sempre confuso consigo mesmo e quem 

sempre viveu assim faz confusão de tudo, faz confusão aonde 

não existe confusão, por já ser confuso de natureza, desta 

natureza mesma confusa. 



126 
 

CULTURA RACIONAL – 3º O 

 

 

Mas, confusos sempre tardam a entender, mas, com o 

decorrer do tempo o confuso passa sempre entender e depois 

que entende acabou-se, quer dar lição em todos, quer saber 

mais do que todos. 

 

O confuso tem isso consigo mesmo, custa a entender, 

devido ser confuso, depois que entende é o que sabe, é o que 

conhece, sabe mais do que todos, conhece mais do que todos, 

está mais aprofundado do que todos, pois assim é, o confuso, 

é aquele que empaca, mas depois que desempaca fica um 

excelente interpretador. 

 

Aí ele começa interpretar perfeitamente, a coisa como 

ela é, mas antes, quando não conhece, faz um bicho de sete 

cabeças. 

 

E assim, é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL que todos 

vivem à procura, todos estão procurando a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL há muito tempo, porque todos estão precisando 

de melhorar em tudo, todos estão precisando de equilíbrio. 

 

Todos estão precisando de orientações para sua boa 

marcha na vida, todos estão precisando de evitar os males, 

todos estão precisando de conhecer e saber a sua situação 

definida e a situação do mundo. Todos estão precisando saber 

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

isso, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL é o que todos há muito 

estão à procura, todos estão necessitando da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Então, é o dever de todos que conhecem sem 

perda de tempo, fazer a propaganda, dia e noite, para o seu 

engrandecimento e para o engrandecimento de seu próximo, 

para sua salvação e para a salvação do seu próximo, para 

endireitar a sua situação e a situação do seu próximo. 

 

Então, todos vivem à procura da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, há muito, e é preciso que todos entendam e 
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compreendam que este é o maior dever dos que conhecem o 

que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

É o maior dever o dever de fazer propaganda deste 

conhecimento, para o seu benefício e para o benefício do 

próximo. 

 

É o que todos andam a procura é da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, e elas têm em suas mãos, e para que todos 

tenham conhecimento, há necessidade da propaganda noite e 

dia, dia e noite, de todas as maneiras, de todas as formas e de 

todos os jeitos, para que todos fiquem cientes e encontrem o 

que estão procurando há muito, o que estão necessitando há 

muito, que é da IMUNIZAÇÃO RACIONAL para o 

equilíbrio de todos, para o bem de todos, para o afastamento 

dos males da vida e dos males do corpo. 

 

É o que todos há muito estão à procura no mundo, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Então, é o dever de todos levar este conhecimento a 

todos aqueles que estão à procura e que não sabiam onde 

estava e que não sabe onde está. 

 

E assim, é o dever mais importante, dever de fazer 

propaganda da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para que todos 

se imunizem o mais depressa possível e, venha o 

restabelecimento de todos, o bom entendimento entre todos 

para cessar as confusões, as guerras, as brigas, os maus 

entendimentos, nascerem em todos o verdadeiro equilíbrio 

Racional, viverem todos muito bem e não mal todos felizes e 

contentes. 

 

Está tudo aí na IMUNIZAÇÃO RACIONAL. É o que 

todos estão à procura há muito, da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, mas não sabiam onde ela está. 
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Está aí nas suas mãos e qual é o seu dever? O seu dever 

é o de fazer a propaganda, dia e noite, para levar ao 

conhecimento de todos, aquilo que todos estão ansiosos há 

muito, aquilo que todos estão à procura há muito e que não 

sabem onde está, o verdadeiro conhecimento da salvação 

eterna, de onde todos vieram e para onde todos vão, o 

verdadeiro conhecimento de salvação eterna. 

 

Então, tratem, não percam mais tempo em cumprir com 

este dever, dever de Racional, dever de fazer propaganda da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL que é o que todos estão há 

muito procurando e não sabem onde está, e não sabem se 

existe, ignoram que existe, então, tem que levar ao 

conhecimento de todos o que todos estão à procura, da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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A PROPAGANDA RACIONAL DE PORTA EM PORTA 

 

 

 

 

 
E quem não cumprir com este dever está se 

prejudicando, está perdendo o mérito para serem 

contemplados de tudo que precisam o que estão em falta 

grave, falta grave e muito gravíssima. 

 

Então, é o dever de todos fazer a propaganda da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que é o que todos estão à 

procura, há muito, é a definição do seu ser e a definição do 

mundo e a definição de tudo que existe neste mundo. 

 

É a definição de onde vieram, de onde veio isto tudo, de 

onde se formou este mundo, de onde vieram esses feitos 

todos, de onde nós viemos e para onde nós vamos e para onde 

tudo isto vai, que tudo se transforma e por isso, hoje é novo, 

amanhã é velho, hoje presta, amanhã não, a fruta hoje é verde, 

amanhã é madura, e depois é podre, e depois se transforma 

naquilo que era, nada. E assim, é tudo. 

 

Então, está aí o conhecimento de toda a formação deste 

tudo aparente, que é o mundo, que se transformará para seu 

estado natural com o tempo, como tudo se transforma e por 

isso, tudo se acaba. 
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E é isto que todos estão à procura, de saber o porquê de 

seu ser e do porque do mundo e do porque de todos os seres. 

 

Todos no mundo, na ânsia, agonizando, à procura deste 

saber, à procura deste conhecimento, à procura da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

E vocês deixam de cumprir com o maior dever do 

mundo que é fazer a propaganda de sua salvação e dos demais 

e do seu próximo para perder tempo com futilidades, 

leviandades, fantasias, ilusões, conversas fiadas que não 

resolvem nada, que só piora todos. 

Seja útil a si mesmo e útil a seu próximo, trate de fazer a 

propaganda, cumprir com o dever. 

E assim, está aí no mundo o que todos vem procurando 

há muito e que não sabem aonde está, e quem sabe tem que 

levar o conhecimento a quem não sabe e não conhece. 

 

Têm que sair de casa, ir de porta em porta, de casa em 

casa, de conhecidos e desconhecidos, este é o dever, cada qual 

dentro de suas possibilidades de fazer propaganda. 

 

Não é dentro de casa, perdendo o tempo, que vai se fazer 

propaganda, é saindo para a rua, de público, é o bem que 

todos procuram, é a felicidade que todos procuram, aí está ela, 

a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Esses assim egoístas não se imunizam nunca, porque não 

cumprem com o dever de salvar os outros, não cumprem com 

o dever de salvar o seu próximo e fazer a propaganda. 

Esses assim caem em falta grave, não são dignos da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, não são dignos da Luz 

Racional, porque está em falta grave, quem está em falta 

grave perde o mérito. 
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Então, sabem que todos no mundo estão à procura da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL há muito, e que todos precisam, 

e que todos necessitam, e o que estão fazendo que não levam 

o conhecimento a que o mundo todo está precisando . 

 

Então, é dever de todos fazer a propaganda do que todos 

no mundo estão precisando, da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

O dever de fazer propaganda é um dever que está acima 

de tudo, porque a salvação de todos é uma coisa que está 

acima de tudo, e o dever de fazer propaganda está acima de 

tudo. 

 

Então, vai ficar em falta com o dever? Só mesmo a 

pessoa que diz que entende o que é a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, diz que entende, mas não está entendendo nada 

e por isso, não cumpre com o dever como deve, vai perder 

tempo com futilidades, com leviandades, com coisas que 

somente, prejudicam, com ilusões, com asneiras, coisas que 

não trazem resultados de espécie alguma, passeios 

desnecessários, conversas fiadas sem proveito algum e estes 

assim ainda têm coragem de dizer que sabem o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, ainda diz que está cumprindo 

com o dever, está cumprindo com o dever muito vagamente, 

está deixando o dever para as horas vagas. 

 

Pois esses assim nunca se imunizarão por estarem em 

falta gravíssima, tornam a voltar aqui nesta lama para sofrer, 

para não ser mal para si, e mal para os outros, diz que faz a 

propaganda, mas faz de que forma, muito vagamente, quando 

não tem mais o que fazer, já enjoou de tudo, já esgotou de 

tudo, então, é que vai conversar sobre o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

Esses assim não podem ser ajudados, como pensam, 

como querem e como precisam, estão necessitados de serem 
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ajudados pela força mais poderosa do mundo para resolver 

cada qual a sua situação, e deixando de cumprir com o maior 

dever do mundo que é fazer propaganda da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

Estão brincando com a verdade das verdades, estão 

brincando com o que é de mais importante que está no 

mundo, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

E assim, é o dever de todos fazer propaganda do que 

todos há muito vem procurando, o que todos há muito estão 

necessitando, o que todos há muito estão precisando, deixar 

de se preocupar com a felicidade verdadeira de todos no 

mundo, a salvação verdadeira de todos no mundo, o bem de 

todos no mundo para se elevar e melhorar em tudo e não tem 

tempo. O tempo é pouco para as coisas levianas, para as 

coisas da matéria, para as ilusões, para as fantasias, para os 

passeios, para coisas que só prejudicam a pessoa. 

São muito confusos ainda, estão confusos, é preciso 

conhecer o que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL e sentir o 

que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Tem pessoas que não são sérias nem consigo mesmas e 

por isso, não dá importância àquilo que é de mais importância 

que existe no mundo, a coisas sérias como a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

Para futilidades tem tempo de sobra, para a causa de 

maior importância que existe no mundo não tem tempo, levar 

o maior tesouro da humanidade ao conhecimento de todos, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

É o que todos estão procurando, é o que todos estão 

precisando para banir o sofrimento de todos, para salvar todos 

e o que é preciso, a propaganda dia e noite, a persistência na 

propaganda. 
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Estão fazendo o quê? Uma vaga propaganda. Não estão 

fazendo, não estão agindo como deviam agir, não estão 

procedendo como deviam de proceder. 

Resultado, ficam aí sofrendo, penando, não chegam a se 

imunizar por falta do cumprimento deste dever, o dever de 

fazer propaganda da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Levar conhecimento a todos do que todos estão 

precisando no mundo. O que acontece morrem e tornam a 

nascer aí nesta lama, para sofrerem mais e muito mais do que 

já tem sofrido aqui nesta vida. 

Por não cumprir o maior dever do mundo o dever de 

fazer propaganda da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Propaganda é propaganda mesmo. Não é o que estão fazendo. 

O quê estão fazendo? Uma propaganda muito fraquinha, uma 

propaganda de nada. 

 

Trabalhem para serem beneficiados. Plantem o bem para 

colher o bem muito maior ainda. Chega de tanta bobagem de 

tanta asneira e tanta maluquice, de tanta tolice nesta lama que 

é matéria, que o proveito não é nenhum, é ilusão e nada mais. 

Depois de ter um tesouro deste nas mãos, viver como 

bobo. Chega agora no século XX um maior acontecimento de 

todos os tempos desde que existe o mundo: A IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

A descoberta mais importante do Universo. A descoberta 

do mundo dos animais Racionais, do mundo da origem, do 

porque que eram animais Racionais a maior descoberta de 

todos os tempos, o mundo verdadeiro do animal Racional, a 

PLANÍCIE RACIONAL, o mundo que deu conseqüência a 

todo esse catastrófico mundo encantado, que não podia passar 

disto, porque não deixa de ser uma catástrofe, este encanto 

pavoroso. 
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Uma catástrofe por só estarem sendo cosidos pelo fogo, 

pelo sol, fogo de dia, fogo de noite, não podia deixar de ser 

uma catástrofe. 

O mundo que todos estão aí vivendo sem saber por que 

nem para que, o mundo que todos ignoravam a sua origem, o 

porque de sua formação, e por isso, ninguém sabia descrever 

o porque do mundo, o porque de tudo e o porque de todos. 

Vivendo aí no mundo, que ignorava o porquê da 

existência dele e ignoravam o porquê de suas existências, ou 

de sua existência. 

Viviam aí, igualmente, como um barco sem rumo, 

perdido no alto do oceano, sem saberem a que rumo tomarem 

para que vivessem certo e tudo desse certo. Então, tinham que 

forçosamente, levar a vida deste jeito até o fim da existência. 

E hoje felicíssimos, por saber o porquê de tudo isto, e o 

princípio de tudo isto, o fim de tudo isto. Até que enfim 

chegou o que muitos não esperavam. A definição do mundo e 

a definição do seu ser. 

Todos queriam esta justificação, mas aí no encanto 

nunca puderam encontrar. Todos queriam, todos procuravam, 

meios e modos de acertar aí dentro desse desacerto mais 

nunca puderam acertar por tudo ser aparência só, está certo 

hoje e amanhã não está. Está certo hoje e amanhã se acaba. E 

acabou-se o certo. 

Então, sempre todos à procura do certo e sempre por 

encontrar o certo. Então, aí o desespero de muitos, a agonia de 

muitos vindo o desânimo, o descontentamento de viver uma 

vida só para sofrer. 

Só para encontrar coisas desagradáveis pela frente, por 

que coisas desagradáveis não passavam de aparências ou de 
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momentos transitórios, então, diziam, “Esta é uma vida de 

tumultos e multiplicações dos mesmos, por isso tudo se 

modifica e se transforma.”nHoje, é pequeno, amanhã grande. 

E assim, uma vida irregular. Um desequilíbrio que ninguém 

sabia o porque. Mas tinham que levar a vida assim mesmo, 

por que não conheciam o certo. 

 

E por não conhecerem o certo tinham que desacertar 

sempre. Tinham que viver procurando o certo, sempre. Por 

isso hoje está certo assim, já amanhã não está. Hoje está bom 

assim, já amanhã não está. Hoje está perfeito, amanhã não 

está, porque tudo se modificando sempre, tudo se 

transformando sempre, tudo degenerando sempre, e tudo se 

acabando sempre. Se fosse certo, tudo seria eterno, 

 

E assim, essas aparências todas, embromou todos de 

uma tal maneira que acabaram ficando cegos com a matéria, 

que botou todos compreendidos hoje, descompreendidos 

amanhã. Hoje estão se entendendo, amanhã desentendidos, 

vivendo uma vida falsa e de falsas realidades. Por isso tudo se 

acaba e tudo se destrói por si mesmo. E não compreendiam o 

porquê que a vida era assim. Sempre foi assim. Por 

desconhecerem o verdadeiro certo, por desconhecerem o 

verdadeiro natural, por desconhecerem a verdadeira origem. 

Considerando a vida um pedaço do nada que acaba em nada. 

Um tudo que se desfaz em nada, que por si mesmo se destrói. 

 

Um tudo de quem vegeta e não sabe por que vegeta. E 

um tudo que é de matéria é de lama e não sabiam porque é de 

matéria. E não sabem porque é de lama. E assim, vivendo 

confusamente, contra si mesmo, e dizendo que a vida é 

ingrata. 

 

“A vida nos traz tanta desilusão que acabamos sempre 

desiludidos até de viver por conhecer a nulidade deste tudo 

subserviente esse tudo que serve, mas não serve.” 
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“Esse tudo que é bom, mas não é bom. Este tudo de 

ilusão de todas as formas de todos os feitios e de todas as 

maneiras e de todos os jeitos.” 

 

Então, a vida foi considerada como um pedaço do nada 

que ignoravam até hoje porque o nada e o porquê da vida e 

hoje todos sabendo e conhecendo o porquê do mundo ser 

assim, o porquê de todos serem assim, o porquê que nasceram 

dessa bicheira, o porquê desta bicheira que este encanto nunca 

ninguém pôde descobrir, o porquê que eram bichos, o porque 

que este mundo se transformou em bicheira, bicho de todas as 

espécies de todas as maneiras de todos os jeitos e de todas as 

formas. 

 

O porquê ninguém nunca soube nem podia saber dar 

uma explicação definida do porque disto, do porque desta 

natureza assim, do porque todos serem assim, viverem aí 

desta maneira horrivelmente, como animais Racionais, como 

bichos racionais, vivendo desta maneira, vivendo 

desconhecidos completamente, do seu ser, desconhecidos do 

por que aí estão vivendo neste mundo, desconhecidos do 

porque deste mundo, enfim uma vida de perdidos, perdidos 

por não darem definição do seu ser, não darem definição do 

mundo aí perdidos. Falando que nem papagaios, enfim uma 

vida que a pessoa tinha de certas horas ficar mesmo 

desanimado de viver por não saber o porquê está aí vivendo e 

nem para que está aí vivendo. Nem porque veio parar aqui. 

 

Todos ignorando a origem do seu ser, todos ignorando a 

origem do mundo. Todos ignorando a origem de todos os 

feitos que existe no mundo. 

 

Enfim, todos vivendo neste desespero porque quem vive 

perdido num lugar que não conhece não sabe porque está 

perdido, tem que viver agonizando, tem que viver em 
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desespero, tem que viver sofrendo, por não saber o porque 

está aí nestas condições. 

 

Todos sofrendo deste jeito, sem saber por que. Vivendo 

agonizando a vida toda, por desconhecer a sua verdadeira 

origem, por desconhecer o seu verdadeiro natural, e achando 

muitas vezes que este natural não podia ser o verdadeiro 

natural. 

 

Natural que ninguém podia se conformar com ele, 

natural de sofrimento, então, via logo que isto estava 

irregular, não podia ser, por ninguém se conformar com este 

natural, por ninguém se conformar com o sofrimento, nem se 

conformar com a morte. 

 

Daí os tormentos da vida de todos. Uns desesperando. 

Um desânimo sobre todos, pairando sobre todos, quando a 

pessoa começa a pensar o que a vida é. 

 

Vivendo todos nervosos, todos desequilibrados, mal 

humorados, geniosos, uma espécie de que estão vivendo 

empurrados, vivendo porque tem vida, se aborrecendo por 

tudo, se contrariando por tudo, sentindo uma coisa, 

aparentando outra, enfim uma vida de sonhos, traídos pelas 

ilusões, procurando se distrair, para esquecer um pouco da 

luta da vida. 

 

E assim, vivendo embrulhados neste monturo de lama 

que é a matéria, e dizendo, “Lutas perdidas, sacrifícios em 

vão.” 

 

“Vamos todos daqui a um bocadinho para debaixo do 

chão. O que adianta tanta guerra, tanta luta? Para nada, se 

tudo se acaba. Endireitar o quê? Resolver o quê? Só 

sofrimento é o que se vê.” Uma vida de longos enfeites, que 

se julgam o que não são, por viver iludidos por ela. 
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Mais um pouquinho desiludido, e acabou-se a vida. O 

que adiantou tanto sacrifício, tanta luta, para acabar em nada? 

Morre, fica tudo aí, guerreiros vencidos pelo sofrimento e 

pela morte. Vão lutar desta maneira, sacrifícios perdidos, sem 

recompensa alguma, porque aqui não temos nada. 

Nem a própria vida é nossa! Nós não temos nada, porque 

vamos lutar pelo nada? Porque vamos lutar por aquilo que não 

é nosso? Aqui não temos nada, nem a vida é nossa. 

Tudo se perde, tudo se acaba, estamos aqui perdendo 

tempo, embriagados, e obsedados pelas ilusões que tornou a 

vida em pandemônios para nós mesmos, para viver a custa de 

lutas tremendas, de sacrifícios sem recompensa, para daqui a 

um pouquinho fechar os olhos. A recompensa das lutas fica 

tudo aí, com sacrifícios, sem recompensa, luta sem 

recompensa. 

Por que quem luta pelo nada, não sabe o que está 

fazendo. Então, vai lutar pelo nada? O que vale o nada? Nada. 

Quem luta pelo nada está enganando a si mesmo, está traindo 

a si mesmo. É um tempo perdido. Portanto, veja como 

ficaram dominados pela ilusão, dominados pelas fantasias, 

embriagados por tudo isso e ficaram cegos de uma tal maneira 

que estão vivendo contra a si mesmo e por isso, o sofrimento 

se multiplica. 

Ambição, para que ganância, para que? Inveja, para que? 

Traição, para que? Egoísmo, para que? Tudo isto feito do 

nada, que valor tem? Nenhum. 

Então, para viver desta maneira, sofrendo a vida inteira, 

para depois morrer e ficar tudo aí. 

E assim, eu dou razão, porque eram todos encantados. O 

encantado é um inconsciente, não sabia porque ele assim, era 

e o porque o mundo assim é. 
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E tinham que viver mesmo igualmente, a bichos, por 

estarem sob o domínio do fluido elétrico e magnético, então, 

tinham que viver mesmo como bichos. Imbuídos na matéria, 

imbuídos no mal e multiplicando o mal, e o bem sempre por 

encontrar. 

 

Quem sofre não está vendo o que faz, e assim, hoje, 

chegando em mãos de todos, o porque disto tudo, o porque a 

vida se constituiu assim deste jeito, horrivelmente, de muitos 

até em certas horas ter nojo de serem assim como são. E por 

isso, vivem desgostosamente, desanimadamente, sem saber o 

porquê disto. 

 

Muitas vezes dizendo, “Não compreendo esta vida, não 

sei porque assim, sou, que infelicidade, não sei por que somos 

assim. Vamos vivendo até que um dia cheguem a conhecer, o 

porquê desta vida assim ser.” 

 

E assim, hoje, com todo o conhecimento completo do 

porque que ficaram assim deste jeito, vivendo todos 

amargurados, certas horas bem desanimados, e sem terem 

onde se agarrar, sem terem com quem contar. 

 

E por isso, tragados pelos terremotos, maremotos, 

furacões, por tufões, enchentes, sem terem onde se agarrar, 

sem terem a quem pedir, sem terem com quem contar sendo 

vítimas dessas infinidades de catástrofes, faíscas elétricas, sol 

de matar como fogo, frio de matar, doenças incuráveis, faíscas 

elétricas, raios, epidemias, sem ter com quem contar nem 

onde se agarrar, sendo vítimas disto tudo, tinham mesmo que 

ficarem descompreendidos de tudo e alheios a tudo. Por 

estarem aí a mercê de salve-se quem puder. Por não terem 

com quem contar, por não terem onde se agarrar, por estarem 

aí perdidos, sendo vítimas da brutalidade da natureza, da 

brutalidade, do progresso das artes. Esfacelamento pela 

multiplicação dos desastres, progresso das artes. 
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E assim, tinha mesmo que acontecer, por estarem aí 

perdidos sem saber porque, sem saber o porque disto tudo e 

muitas vezes costumavam a dizer, “O mundo é um fenômeno, 

não se compreende esta natureza, que vive revoltada com os 

seus habitantes, não sabemos porque, não sabemos o porque 

estávamos vivendo desta maneira. Como não sabemos o 

porquê a natureza assim é.” 

 

E assim, vivendo estupidamente, sempre com medo e 

com receio de tudo, por estar perdido neste mundo, e por estar 

perdida, eis a razão do sofrimento, noite e dia e dia e noite. 

 

Eis a razão da multiplicação do sofrimento. Eis a razão 

da multiplicação da degeneração. 

 

Tudo que degenera diminui, com multiplicação, vindo o 

nada, chegando ao nada. Vivendo assim, horrivelmente, uns 

contra os outros, a traição, as falsidades as vinganças, a inveja 

e o olho grande, uns querendo ser melhores que os outros, 

enfim, um desequilíbrio infernal. 

 

Isto tudo, estas ruínas todas, se multiplicando onde iam 

chegar, onde iam acabar desse jeito, desamparados desse 

jeito, como é que iam findar com a multiplicação dos males, 

com a multiplicação das ruínas, onde iam chegar, em que 

ponto iam chegar. 

 

E assim, vejam a inconsciência, ao ponto que chegou, 

que muitos percebem bem, às conseqüências catastróficas da 

humanidade e outros não. 

 

Para evitar o caos, da humanidade, está aí a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a Redentora para o bem de 

todos, para o equilíbrio de todos, para a alegria de todos, para 

a satisfação de todos, para o equilíbrio de todos, para a 

salvação de todos, a Redentora IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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Então, nascerá em todos o equilíbrio verdadeiro 

Racional, e tudo então, se modificará de bem para melhor, e 

não de mal para pior como iam. 

 

Começando todos a viverem Racionalmente, e 

progredindo Racionalmente. E todos Racionalmente, 

multiplicando o bem sempre, e o extermínio do mal, o 

extermínio dos males, e então, a própria natureza começando 

a favorecer todos por todos estarem vivendo Racionalmente, e 

não como bichos uns contra os outros. 

 

Então, aí, tudo de bem tudo de bom, todos felizes e 

contentes por terem a definição do seu ser completo e a 

definição do mundo, o porquê do sofrimento pavoroso, por 

estarem aí perdidos, dentro deste mundo por desconhecer o 

porquê se tornaram encantados dentro de um encanto que não 

tinha solução e agora a solução chegou, a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, o desencanto de todos. 

 

E todos brilhando Racionalmente, para sempre, e aí 

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

por estarem progredindo Racionalmente, vivendo 

Racionalmente, orientados pelo seu verdadeiro mundo de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E todos iluminados pela sua verdadeira Luz Racional, a 

verdadeira luz dos animais Racionais, a luz do mundo de sua 

origem a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E assim, todos imunizados e todos felizes, vivendo 

brilhantemente, e contentes para sempre, para o resto da vida. 

 

Está aí, o porquê sofriam tanto, sem saber por quê. 

 

Está ai um pedacinho do porque, por estarem sob esta 

base que não pertenciam, do fluido elétrico e magnético 
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causador deste encanto e causador de todas as ruínas do ser 

humano. Agora iluminados pela sua verdadeira luz, a Luz 

Racional, se afasta, desliga os males do corpo e os males da 

vida pelo fluido puro entrar dentro do seu EU e ficar ligado ao 

seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, todos sendo orientados Racionalmente, e aí todos 

entrando em forma Racional, devido às orientações para todos 

ser da PLANÍCIE RACIONAL, do mundo do animal 

Racional. 

 

Aí então, todos felicíssimos de bem para melhor sempre, 

Racionalmente, que para chegar a esta conclusão é como já 

sabe, persistência na leitura, ler e reler sempre para se 

desenvolver Racionalmente. 
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A SALVAÇÃO DO ANIMAL RACIONAL SÓ PODE 

SER FEITA DO SEU MUNDO DE ORIGEM 

 

 

 
 

O desenvolvimento Racional é feito pelo ler e reler, ler e 

reler. No ler e reler vai se desenvolvendo Racionalmente, até 

que se imunizem Racionalmente, pela continuação da leitura. 

 

Está na leitura o desenvolvimento Racional. E assim, 

sendo todos se imunizarão muito rapidamente, pela 

persistência na leitura. 

 

Depois de imunizado começa a receber todas as 

orientações do seu mundo de origem que é a PLANÍCIE 

RACIONAL para o equilíbrio desta vida, daí então, o fluido 

Racional entrando dentro do EU da pessoa ficando a pessoa 

ligada ao seu mundo de origem, nascendo na pessoa a 

vidência Racional e a pessoa daqui debaixo, na Terra vê tudo 

lá em cima, vê a Planície, vendo os habitantes, se 

comunicando com eles, se entendendo com eles, por estar 

ligado pelo fluido Racional, o verdadeiro fluido do animal 

Racional, o fluido do mundo de origem do animal Racional, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, a pessoa passa em vida a pertencer à eternidade, 

para viver em contato com os eternos, do mundo de sua 

origem a PLANÍCIE RACIONAL. Entrando em vida para a 

eternidade. Está ai então, a felicidade integral de todos, a 

fraternidade, a paz, a harmonia, o bom viver, enfim, tudo de 

bom, por tudo ser Racional. 
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Está ai então, o equilíbrio do ser humano, mas para 

conseguir basta a persistência na leitura para o 

desenvolvimento Racional e desenvolvido pela persistência da 

leitura, é desenvolvido Racionalmente. 

Quer dizer, é muito simples e muito fácil, não há 

esforço, é só ler, e quanto mais vezes é melhor, mas vai se 

desenvolvendo Racionalmente, para se imunizar. 

E assim, todos no mundo vivendo, como nunca viveram 

como nunca pensaram viver, como nunca sonharam viver. 

Viviam ai, igualmente, aos animais irracionais, como bichos 

irracionais sob uma base de que não pertencia, a base do 

fluido elétrico e magnético, a base da luz solar, a luz dos 

fluidos elétrico e magnético, sendo estes do animal irracional 

e não do animal Racional. 

De forma que o desequilíbrio permanecia em todos, 

desequilíbrio este que iam todos de pior para pior, quanto 

mais procuravam endireitar mais tudo ia de mal a pior, não 

sabendo mais o que fazer para endireitar o mundo. 

Não podiam endireitar, devido estarem governados e 

sendo joguetes de uma base que não pertenciam o fluido 

elétrico e magnético, da luz solar. 

E assim, desse jeito o desequilíbrio tinha que imperar 

entre todos. Por mais que procurasse o bem nunca encontrava, 

por mais que pensasse no bem nunca tinha jeito de encontrar. 

A própria natureza revoltada com seus habitantes e os 

habitantes aí do vácuo, aí do espaço, com a missão idêntica, a 

da natureza, por estarem fora de seu verdadeiro lugar, por 

estarem fora de seu verdadeiro mundo, que é a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Agora desligando o elétrico e magnético do corpo, aí 

então, cessam os males da vida e os males do corpo, por a 
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pessoa está ligada ao seu mundo de origem pelo fluido 

Racional, do seu mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, que entra dentro de seu EU e faz a ligação com 

a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, ai, a pessoa é feliz e muito feliz para o resto da 

vida, cessando a revolta da natureza e cessando a revolta dos 

habitantes ai do espaço porque estão integrados ao seu mundo 

de origem, o seu verdadeiro lugar. 

 

Ai então, tudo dando certo, tudo bom, tudo belo, tudo 

sublime, tudo maravilhoso, imperando a felicidade verdadeira 

e não esta felicidade aparente do Elétrico e Magnético. 

 

Veja que grande modificação vão fazer, de errado para o 

certo, do ruim para o bom, do desequilíbrio para o equilíbrio e 

do mal para o bem, e dos desacertos para os acertos, que 

modificação! ninguém esperava, porque ninguém contava 

mais neste mundo com coisa alguma de bom, porque estavam 

todos desiludidos, estavam descrentes, por as aparências não 

serem verdades. 

 

Foram traídos pelas aparências e ficaram todos 

desiludidos e dizendo, “Tudo é falso, tudo é mentira, até 

nossa própria vida é mentira, e, por isso, tudo se acaba.” 

 

Agora tudo chegando em mãos de todos o que todos 

procuravam mas não sabiam onde estava, o que todos 

procuravam mas que não sabia se existia ou não até que 

chegou, em mãos de todos, para salvação de todos, para 

consolo de todos, que a vida do elétrico e magnético não faz, 

nem fazia graças para ninguém rir. 

 

Sofrer a vida inteira sem saber porque, morrer sem saber 

porque e viver assim, perdidamente, sem saber porque e 

dizendo muitas vezes, eu não sei para que vivo neste mundo, 
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eu não sei porque que vivo neste mundo. Estamos vivendo 

aqui sem saber a razão do porque aqui estamos. 

 

E hoje a razão destes motivos todos, em mãos de todos, 

para tranqüilidade e a salvação real verdadeira, a salvação 

Racional, do animal Racional. 

 

A salvação do animal Racional, só podia ser vinda do 

mundo de sua origem a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

A salvação do animal Racional, só podia vir do mundo 

verdadeiro de sua origem, o MUNDO RACIONAL, a 

PLANÍCIE RACIONAL e de mais lugar algum. 

Então, está aí a verdadeira salvação do animal Racional. 

A salvação do animal Racional só tinha que vir do 

MUNDO RACIONAL, da PLANÍCIE RACIONAL, o seu 

mundo de origem. A salvação verdadeira, só podia partir do 

mundo da origem do animal Racional. 

 

A salvação só podia partir da origem de todos, da origem do 

animal Racional, do seu verdadeiro mundo de origem, do 

verdadeiro natural. 

 

A salvação verdadeira só podia partir do mundo do seu 

verdadeiro natural, do seu verdadeiro mundo de origem. 

 

A origem é Racional, está visto, está claro, que só podia 

partir do seu mundo de origem e de mais lugar algum. E de 

mais lugar nenhum. 

 

Então, está aí a verdadeira salvação eterna pelo 

conhecimento da verdadeira origem de todos, pelo 

conhecimento do verdadeiro natural de todos. 
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O natural é de Racional, puros, limpos e perfeitos sem 

defeitos, este é que é o verdadeiro natural de todos, dos 

animais que se deformaram em animais Racionais. 

 

Portanto, a salvação só podia partir do seu mundo de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

A salvação eterna de todos, de onde todos vieram e 

como vieram, porque vieram, para onde vão, como vão e 

porque vão, para o seu mundo de origem verdadeira, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Se são animais Racionais é porque a origem é Racional. 

E onde é este mundo de origem? É na PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

De onde pode partir a salvação do animal Racional? Só 

do seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Portanto, está aí a verdadeira salvação pelo 

conhecimento Racional, pelo conhecimento da origem do 

animai Racional. 

A origem é Racional e a salvação é Racional. 

 

Portanto, está aí o conhecimento verdadeiro da origem 

de todos, do verdadeiro natural de todos e do porque se 

tornaram animais Racionais, desconhecidos da sua verdadeira 

origem, desconhecidos do seu verdadeiro natural, por se 

deformarem em animais Racionais. 

 

Então, a salvação verdadeira só podia partir do MUNDO 

RACIONAL da PLANÍCIE RACIONAL e de mais lugar 

algum. 

 

Está aí toda a descida desta deformação como foi e a 

volta de todos ao seu verdadeiro lugar de origem. 
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Agora aí no encanto existindo uma infinidade de magias 

científicas. Magias científicas quer dizer, criações, nasciam da 

imaginação dos seres aí materializados, por surgir todas essas 

filosofias das imaginações dos seres aí em matéria, e que não 

podia deixar de ser magias científicas. 

 

Magias científicas com a vontade de bem servir, mas, o 

bem aparente de boas intenções, bom aparente, por ser tudo 

isto criação aí da imaginação dos seres e cada qual imaginava 

do seu modo, botando em práticas as suas asneiras, os seus 

sonhos, imaginários. 

 

Então, trata se magia científica por ser criação e 

invenção aí da matéria, dos inconscientes, querendo ver se 

podia nascer o bem entre todos e por ser tudo um bem 

inconsciente é que sempre permaneceu o desequilíbrio e por 

assim ser criaram uma infinidade de magias científicas, magia 

por ser criações imaginárias. 

 

Cada qual imaginando de sua forma, do seu jeito, de sua 

maneira e assim, criaram uma infinidade de magias científicas 

com o título de bem fazer aí dentro do elétrico e magnético. 

 

Ora aí dentro do elétrico e magnético não podia criar 

nada de bom, e por isso, um bem aparente, um bom aparente 

um desequilíbrio reinante, atordoante, por ser tudo aparência, 

é que o sofrimento sempre se multiplicou, por ser tudo 

aparência é que ninguém tinha sossego, dentro do elétrico e 

magnético. 

 

Por ser tudo aparência é que eram sofredores, e, por tudo 

ser aparência é que morriam, uma vida aparente. Aparências 

não são verdades, querendo dizer que tudo não passou, de um 

sonho. Sonhando que ia bem, mas o mal multiplicando 

sempre. Por ser aparência é que tudo se acaba, por ser mentira 

é que tudo se acaba. 
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Dentro do elétrico e magnético, aí neste encanto 

pavoroso, não podia ser de outra maneira, o sofrimento tinha 

que ser o maior brilhante do mundo. 

Todos sofrendo, grandes e pequenos. Por não conhecer o 

seu verdadeiro natural, como nunca conheceram a sua 

verdadeira origem, a origem do mundo, nunca conheceram, 

então, adotaram este natural, dizendo ser natural, dizendo não 

se conformar com ele, porque ninguém se conforma com o 

sofrimento, ninguém se conforma com a morte, vivendo 

inconscientemente, com medo de tudo, experimentando tudo, 

para acertar ou não e errando completamente, muitas vezes, 

descompreendidos de si mesmo, porque assim, tinha que 

serem inconscientes. 

Vivendo sem saber por que viviam aí em cima desta 

terra. Desconhecendo a sua verdadeira origem, 

desconhecendo o seu verdadeiro natural, vivendo de 

esperanças, vivendo com muita dificuldade. E assim, vejam o 

mundo, calamitosamente, como é um vasto paraíso de lama e 

sofrimento. O seu verdadeiro natural e a sua verdadeira 

origem, até hoje era desconhecida. 

Vão mudar de bem para melhor por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o bem verdadeiro que todos 

procuram. E a felicidade verdadeira que todos procuram e 

nunca encontraram, agora, está aí, em vossas mãos, o 

conhecimento verdadeiro da origem do mundo e da origem de 

tudo. 
 

E assim, tinha que chegar este dia, este dia que todos 

ambicionavam, este dia de ter a sua situação definida, e a 

situação do mundo definida, para que a pessoa pudesse se 

encontrar consigo mesmo, encontrar-se com o seu mundo de 

origem, encontrar-se com o seu verdadeiro natural, encontrar- 

se, por saber o porquê todos são animais Racionais e o porquê 

o mundo assim é. 
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Encontrar-se por saber de onde todos vieram, porque 

vieram, para onde vão e porque vão. Encontrar-se por ter a 

definição do seu ser, do porque está aí vivendo desta maneira, 

horrivelmente, de matéria que é lama não passa de lama. E 

encontrar a sua volta ao seu lugar de origem. 

E assim, hoje todas as definições completas da razão do 

porque de todos, aí, sofrendo, da razão do porque são mortais, 

da razão do porque da origem deste mundo, da razão do 

porque antes da origem deste mundo, da razão do porque de 

todos, estes feitos, da razão do porque o mundo é uma 

bicheira, produzindo bichos de todos os jeitos e de todas as 

maneiras. 

Então, a razão de tudo assim ser, aí tudo esclarecido em 

mãos de todos, porque tudo há uma razão de ser. Se existe a 

árvore, a razão é a semente. A razão do ser. Se existe o filho é 

porque existe o pai, a razão do filho. E assim, tudo tem uma 

razão de ser. 

E aí, estão todos os esclarecimentos brilhantemente, 

provados e comprovados, da razão deste encanto monstruoso, 

da razão destes mistérios, que conservavam, da razão do 

enigma, da razão do embuste. 

Tudo aí, desvendado agora, não havendo, mais mistérios 

para ninguém, nem enigmas, por aí, estarem todas as 

revelações, o conhecimento verdadeiro da origem de todos. O 

Conhecimento Racional. 

E assim, vejam o quanto estão glorificados por saberem 

que todos agora estão de volta para o seu lugar de origem, 

para o seu verdadeiro mundo de origem. 

Todos de retorno para o seu verdadeiro mundo, não 

nascendo mais aqui como um condenado a sofrer e como 

condenado à morte, sem saber por quê. 
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Que ninguém nunca soube o porquê disto, ignoravam, 

faziam, mistérios de tudo, todos sabiam falar que nem 

papagaios, papagaios falavam bem, aprenderam a falar, mais 

nada dos papagaios conhecerem a sua verdadeira origem. 

Aumentando o sofrimento de todos com essa sabedoria toda, 

de papagaios. 

 

Cada papagaio com suas papagaiadas, com as suas tristes 

papagaiadas do encanto aumentando o pranto, o sofrimento de 

todos, a agonia de todos, o desespero de todos, a sabedoria 

inconsciente, a sabedoria dos papagaios. Papagaios, porque 

que nasceste aqui em cima desta terra? O papagaio dizia, “Eu 

sei muito, mas isto não sei responder.” Papagaio, porque que 

nasceste em cima desta terra? Os papagaios nunca souberam 

responder. 

 

Papagaios de onde nós viemos? Sabemos muito, mas isto 

não sabemos responder. Papagaio para onde nós vamos? 

“Sabemos muito, mas isto não sabemos responder.” 

 

Então, não passavam de papagaios, não passou de uma 

papagaiada. Papagaios de onde originou este mundo? Os 

papagaios não sabiam responder. Enfim de real, os papagaios 

sabiam muito, mas não sabiam responder. Então, sabiam 

muito o quê? Papagaiadas, só. 

 

E assim, no mundo, todos infelicitados pelo encanto. 

Papagaios porque nós somos animais Racionais? Os 

papagaios não sabiam responder. Papagaios qual é a nossa 

origem? De onde nos originamos? Os papagaios nunca 

souberam responder. 

 

Então, papagaios falam tão bonito, julgam-se serem o 

que não são, o que nós precisamos saber, os papagaios não 

sabem responder. Então, papagaios! Os papagaios sabem 

tanto, tanto quanto aqueles que nada sabem. 
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Está aí papagaios, o mundo do encanto, o mundo das 

papagaiadas. Das fantasias para iludir, e para atrair, das 

aparências para iludir, trair e receber os golpes cruéis que é o 

sofrimento de um traidor de si mesmo. 

 

E assim, a bicharada permaneceu com essas eternidades, 

todos sofrendo, por ser bicho, por ser produto do bicho, e 

sofrendo, por não saber por quê. 

 

“Por que sou bicho? Porque vivo como bicho, vim de 

uma sujeirada, do bicho e não sei porque ignoro porque de ser 

assim.” 

 

Então, papagaios, tratem de ler e reler, ler e reler, ler e 

reler, para irem se desenvolvendo Racionalmente, e se 

imunizarem para voltarem ao seu mundo de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Hoje diante do que estão sabendo, já vão todos pensando 

diferente e dizendo, “É verdade, a vida é um sonho, sonhamos 

de olhos abertos, mas, um sonho tão curto, que mal 

começávamos a viver, nem chegávamos a ter gosto de viver, e 

morríamos sem saber por quê.” 

 

“E hoje, estamos sabendo o porquê de tudo e o porquê 

que assim, ficamos completamente, desconhecidos do nosso 

verdadeiro natural, da nossa verdadeira origem.” 

 

E tinham mesmo que viver assim e até que chegou o dia 

mais feliz de todos. O verdadeiro conhecimento da origem 

deste mundo e a sua criação. De onde viemos e para onde 

vamos, porque viemos e porque vamos. 

 

A necessidade das repetições é muito grande para os 

maus interpretadores. 
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Assim como existem os bons interpretadores, existem os 

maus. Então, há necessidade de repetições. 

 

E assim, o animal Racional só podia ser salvo, pelo 

mundo de sua origem, sabe o porquê ele se originou assim 

como animal Racional, sabe, como ele foi feito, sabe o porquê 

ele ficou como animal Racional 

 

Sabe de que ele se originou, sabe o porquê ele foi feito 

assim, sabe o porquê dele ser assim, enfim a sua origem é que 

pode lhe salvar, porque sabe o porquê de sua existência, 

conhece o porquê ficaram assim. Somente, quem conhece a 

sua origem, quem sabe o porquê se formou assim, se fez 

assim, originou-se assim, apareceu assim, está aí assim. 

 

Então, somente, quem sabe descrever toda a sua origem 

é que pode lhe salvar. Quem conhece o seu mundo de origem 

e o porquê foi feito assim, e o porquê que ficou assim, o 

porquê se originou assim. Somente, o seu mundo de origem é 

que pode lhe salvar, mais ninguém. 

 

Portanto, o animal Racional é cá de cima, da PLANÍCIE 

RACIONAL, e só cá de cima, é que pode salvá-lo, porque 

sabe de onde saiu, porque que saiu, porque ficou assim, o 

porquê que virou animal Racional. 

 

Portanto, a salvação do animal Racional só pode ser feita 

pelo seu mundo de origem, porque sabe e conhece o porquê 

dele assim, ser, porque se tornou assim. São animais 

Racionais e a origem é Racional. 

 

E onde é este mundo de origem? É cá em cima, na 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E só aqui em cima, na PLANÍCIE RACIONAL, é que 

podia salvar o animal Racional, que foi se deformando, 
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degenerando, se transformando, até vir à extinção dos corpos 

anteriores como já sabem. Se deformaram em animais 

Racionais como já sabem. 

 

Então, quem pode salvar o animal Racional? Somente, o 

mundo de sua origem, o mundo de onde ele se originou, de 

onde ele saiu, por sua livre espontânea vontade, de seu livre 

arbítrio que até hoje tem e possui. 

 

Então, quem podia salvar o animal Racional, só mesmo 

os habitantes do mundo de sua origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Não conheciam a origem, não conheciam o verdadeiro 

natural, como é que podiam salvar o animal Racional? De 

maneira alguma. 

 

Somente, quem pode salvar o animal Racional são os 

Habitantes do mundo de sua origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

E assim, vejam quanto tempo perdido com uma 

infinidade de salvadores que desconheciam a sua origem. 

 

Quanto tempo perdido, porque o animal Racional é 

originário da PLANÍCIE RACIONAL. E assim, sendo, quem 

podia ou quem pode salvar o animal Racional? Só mesmo os 

Habitantes do mundo de sua origem. É que sabe o porquê se 

originou assim, o porquê ele ficou assim. O porquê ele assim, 

é feito, o porquê ele assim, está. Enfim só mesmo o mundo de 

sua origem, a PLANÍCIE RACIONAL é que podia salvar e 

pode salvar como está aí, o animal Racional. 

 

Não conheciam a origem, não conheciam porque foram 

feitos assim. Não sabiam de onde vieram, ignoravam o porquê 

de sua existência aí, ignoravam o porquê da existência desse 

mundo. 
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Se era misterioso para todos e enigmáticos, como podia 

conhecer o certo, se nada conheciam, nada sabiam de certo. 

Então, como é que podiam salvar o animal Racional? De 
maneira alguma. 

 

Uma infinidade de salvadores, com tantas histórias, com 

tantos contos, sem base, e tudo ficando na mesma e de pior 

para pior, porque não podiam, de maneira alguma salvar o 

animal Racional. Porque desconheciam o porquê de sua 

existência, desconheciam a sua origem, desconheciam o seu 

verdadeiro natural, desconheciam porque estão vivendo aí 

nesta terra, desconheciam o porquê de todos estes feitos. 

 

Então, desconhecidos de tudo, do porque de tudo, do 

porque da existência de tudo, do porque da existência de 

todos esses feitos, não sabiam de onde vieram, não sabiam 

para onde vão. 

 

Como é que podia salvar o animal Racional com contos, 

histórias para sugestionar, catequizar, emocionar, e ficar tudo 

na mesma, de pior para pior. De maneira alguma podiam 

salvar o animal Racional. Com essas aparências todas, com 

essas fantasias todas, salvando o quê? Salvando ninguém. 

 

Com essas imposturices grosseiras, com esses 

embusteirismos grosseiros, sem base, e sem pé nem cabeça. 

 

E hoje estão vendo e sabendo que viveram iludidos por 

muito tempo, e por viverem iludidos, todos aí perdidos, 

sofrendo sem saber porque e morrendo sem saber porque. 

 

Salvadores do encanto, sempre existiu uma infinidade, 

cada qual querendo ser melhor salvador. E sempre vencendo o 

melhor salvador, pela força bruta, o bruto que nada conhece, 

de si mesmo, que não pode salvar nem a si mesmo, e não sabe 

nem salvar a si mesmo, querendo salvar os demais. 
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Então, aí, o verdadeiro salvador, a verdadeira salvação, o 

verdadeiro salvador, do mundo de sua origem, a verdadeira 

salvação só podia partir do mundo de origem do animal 

Racional, de mais lugar algum. 

 

E assim, está aí, a verdadeira salvação eterna para todos. 

Até que chegou, demorou, mas chegou a verdadeira salvação 

eterna de todos, feita pelo mundo de sua origem, feito pelo 

mundo de origem do animal Racional, a PLANÍCIE 

RACIONAL, o MUNDO RACIONAL. 

 

Cá em cima, com seus habitantes, com seu progresso de 

pureza, de cá sim é que podia partir a verdadeira salvação do 

animal Racional, e de mais lugar algum. 

 

Por que de cá foi que o animal Racional saiu, da 

PLANÍCIE RACIONAL, do seu mundo de origem, que só o 

seu mundo de origem é que poderia salvá-lo, como aí está. A 

salvação eterna em vossas mãos. Então, a verdade das 

verdades está aí, todo respeito é pouco. Todo respeito é 

pouco. Porque é a verdade das verdades. Portanto, está aí, de 

um modo tão simples e claro, toda descrição, da verdadeira 

salvação do animal Racional, feita pelo seu verdadeiro mundo 

de origem, para a origem do animal Racional, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 
Cá em cima com seus habitantes, com seu progresso de 

pureza, para onde todos vão retornar, ao seu lugar de origem. 

 

Está aí em vossas mãos o retorno ao seu mundo de 

origem, o conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, é o 

retorno de todos, ou de todos animais Racionais ao seu mundo 

de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Portanto, quem podia salvar o animal Racional? 

Somente, o mundo de sua origem a PLANÍCIE RACIONAL. 
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Portanto, está o animal Racional de parabéns, porque 

encontrou o que o animal Racional estava procurando, 

conhecer e saber porque ele assim, era, e não sabia de onde 

ele veio, não sabia, para onde vai, ele não sabia e ficava 

mundo sem saber porque, agonizando a vida inteira, sem dar 

uma definição do seu ser, sem ter uma definição do mundo. 

 

Agora está aí, tão simplesmente, as verdades das 

verdades, neste português tão simples, ao alcance de todos. 

 

Vejam aí quanto tempo de lutas perdidas, quanto 

sofrimento sem necessidade, por desconhecerem porque que 

assim, eram, o porque o mundo assim é e porque todos assim 

são. Vivendo desconhecidos de si mesmo, desconhecidos do 

porque de sua existência, desconhecidos do porque da 

existência deste mundo ser assim. 

 

E assim, tinham que viver bem desanimados, por não 

encontrar o verdadeiro apoio de si mesmo, por viver 

falsamente, deste jeito, iludidamente, fantasiados como Judas, 

traindo a si mesmo, traindo aos demais, e sofrendo as 

conseqüências dessa aberração, dessa natureza, que 

desconheciam o porque dela. 

 

Que desconheciam o porquê de tudo assim ser, vivendo 

a vida inteira de sonhos, de ilusões, como um bicho, que vaga, 

que não sabe o porquê ele assim, é, que não sabe por que que 

vaga num lugar, desconhecido do seu eu, de si mesmo, que é 

o mundo, e tinha mesmo, que serem ferozes uns contra os 

outros, por viverem deformadamente, sem nada saberem. 

 

De certo, tinham que viver ferozes uns contra os outros, 

por viverem com medo uns dos outros, por viver fingindo a 

vida inteira, vivendo sempre desconfiados igual a um bicho, 

com medo das traições, com medo das falsidades, com medo 

das intrigas, com medo a vida inteira, com medo de ficar 
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doente, com medo de morrer, com pena de deixar o mundo, 

com pena de deixar tudo aí, vivendo uma vida angustiada e 

sem saber o porquê de tudo isto. Vivendo como um louco, 

que não sabe o que faz, não sabe o que diz, e não sabe o que 

quer. E quanto mais têm, mais quer. 

 

Vivem variando e quem varia é louco, e por estarem 

loucos é que nunca estão satisfeitos com o que tem. 

 

Nunca estão satisfeitos com o que tem, por viverem 

variando e quem varia é louco. A verdade é que todos são 

loucos, estão sempre insatisfeitos, e sempre traindo a si, 

porque todos estão variando, nunca estão satisfeitos com o 

que tem, por viver de aparências. Aparentando àquilo que 

não é. 

 

Com as fantasias hipócritas para iludir, trair, emocionar, 

e sofrer as conseqüências disto tudo, como está aí o 

sofrimento dia e noite e noite e dia. 

 

E não sabiam onde iam parar, com a multiplicação do 

sofrimento. 

 

Ninguém tem sossego, a desinquietação é grande, a vida 

se tornou um rosário de sofrimento para todos. 

 

Tinham que ser assim mesmo, por que de certo, ninguém 

conhecia nada. Conhece sim o certo, aparente, mas aparências 

não são verdades. 

 

E hoje o maior de todos os conhecimentos, da origem do 

animal Racional, e da origem deste mundo assim ser. O 

elétrico e magnético, o monstro dos monstros. 
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A VERDADEIRA VIDA É A VIDA RACIONAL 

 

 

 

O encanto, que encantou todos, com essas maravilhas, de 

amarguras, dos loucos, dos doentes, que viviam a vida toda 

variando e quem varia é doente, é um anormal, é um 

inconsciente, e está aí a vida dos inconscientes, sofrer sempre, 

está aí sempre a vida dos doentes, sofrer sempre. 

 

E assim, vejam que mar de lama principiando por ser 

matéria. Matéria é lama, surgiu da água e a água, é que deu 

forma aos seres. 

 

Água que se transformou nesse ou naquele ser, sebo 

duro, sebo mole e depois tudo se derrete. 

 

Está aí o mundo e a vida. E todos perdendo tempo, com 

esta vida do nada, e hoje conhecendo a verdadeira vida, o seu 

mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. A verdadeira 

vida, a vida Racional. 

 

E hoje estão vendo, estão aí perdendo tempo, sofrendo, 

sofrendo, e não sabiam o porquê. 

 

E hoje todos sabendo, de onde são, da PLANÍCIE 

RACIONAL, e o porquê aí estão fora do seu lugar verdadeiro. 

 

E todos aí, a clamar por misericórdia, e hoje vendo, 

sabendo e conhecendo o porquê tudo era assim deste jeito, e 
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porque agora não vai ser mais, por conhecer o seu verdadeiro 

mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Lá, são Racionais puros, limpos e perfeitos, e aqui 

animais Racionais deformados. 

 

Estão todos de parabéns, porque está aí, na mão de 

todos, o porquê de todos ficarem assim, de onde todos saíram, 

de onde todos vieram, e porque vieram nascer num mundo 

sem saber porque, nem para que, e viver às tontas, viver que 

nem um cego, sem coisa nenhuma saber descrever de certo e 

muito menos o porque do seu ser, da existência do seu ser, 

vivendo como cegos de olhos abertos, que não sabe descrever 

o que está vendo, nem mesmo o porque do seu ser. 

 
Descrever o quê? Se não sabiam a sua origem, nem 

sabiam o porquê de sua existência? 

 

E assim, imaginariamente, criaram toda esta 

nomenclatura, toda esta sebaria, que não correspondia à coisa 

alguma, e por isso, o sofrimento de todos sempre se 

multiplicou. Desassossego, desequilíbrio, variando sempre 

como um doente sem saber por quê. 

 

Quem varia é um doente, e sem saberem curar esta 

doença. Sem saberem o porquê desta doença, por serem 

variantes e quem varia, é doente. 

 

E assim, é chocante, se descrever a vida do animal 

Racional, e por isso, sofriam sem querer sofrer e morriam sem 

querer morrer. 

 

Variando sempre e quem varia é insaciável, quanto mais 

tem, mais quer, nunca está satisfeito com coisa nenhuma, 

porque vive variando, é um doente, e por não se conhecer, por 

desconhecer, não se tem como doente. 
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Pensando e variando, que a vida é esta mesma, que o ser 

humano assim diz por estar variando. 

 

Que na mesma hora não se conforma com a vida ser 

assim, porque ninguém se conforma com o sofrimento, nem 

muito menos com a morte. 

Variando assim deste jeito, tinha que ser assim mesmo 

por ser matéria, matéria é uma coisa que está má com 

aparência de bom, deteriorada, doente, variante, e por ser má, 

por si mesmo se destrói. 

Mas por não se conhecer, pensa que está bom, iludindo a 

si mesmo. Pensa que está bom e de repente morre. 

Pensar que está bom só mesmo na cabeça de quem não 

se conhece, cabeça de quem está variando, de quem não se 

conhece. Matéria é má formação, maus de formação e por 

isso, variando sempre, ora calmo, ora alterado, ora zangado, 

ora preocupado, ora alegre, ora triste, ora satisfeito, ora 

amargurado, sempre variando, sempre indeciso, ora 

desesperado, ora chocado, ora apaixonado, ora enciumado, 

variando sempre, ora pensando bem, ora pensando mal, enfim 

variando sempre, ora pensando bem, ora pensando mal, enfim 

variando sempre e essas variações são de todos os jeitos, de 

todas as formas e de todas as maneiras, é uma infinidade de 

variações por estarem doentes, por serem doentes, variações, 

por estarem doentes, por serem doentes e por isso, são 

variantes. 

E quem varia não está bem e por isso, são insaciáveis, 

nunca estão satisfeitos com o que tem, a insatisfação é 

reinante, o desequilíbrio é atordoante, atordoados pelo 

desequilíbrio devido serem doentes, e viverem a vida inteira 

por desconhecerem o seu verdadeiro natural que estão 

conhecendo agora, e a sua verdadeira origem que estão 

conhecendo agora. 
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E sabendo o porquê que nunca foram salvos, conhecendo 

agora o porquê que nunca foram salvos. 

E agora o porquê que são salvos. 

 

Todos de retorno ao seu mundo de origem, o mundo do 

animal Racional, a origem de Racional, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Agora sabem, estão vendo e sentindo profundamente, a 

verdadeira salvação eterna de todos, a salvação Racional. 

 

Então, tratem de lerem com persistência para irem se 

desenvolvendo Racionalmente, aí então, ficarem imunizados. 

 

E assim, tanto tempo perdido, ai no Elétrico e 

Magnético. Quanto tempo perdido, quanto sacrifício, sem 

recompensa, quanta luta, só mesmo de quem está variando. 

 

Um progresso de doente, um progresso variante que vai 

a regresso. Quanto tempo de sofrimento, quanto sofrimento, 

quantos tormentos, quantos padecimentos, quanta agonia, 

quantas monstruosidades, por viverem doentes variando nesse 

desequilíbrio infernal, devido serem doentes. 

 

Matéria, matéria, uma coisa que por si mesmo se destrói, 

por ser ruim, por estar ruim, e por estar ruim e não estar boa é 

que é variante, todos são variantes, todos vivem variando. 

 

Matéria uma coisa podre e por si mesmo se destrói e por 

si mesmo se acaba, o que está ruim, por si mesmo vai se 

destruindo. 
 

Lamas em pé, lama podre, por isso se derrete, se 

transforma e se acaba, e quem é feito de uma doença tem que 

ser assim mesmo variando a vida inteira, e por ser variante, 

vive a vida inteira insatisfeito. 
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E assim, a verdadeira salvação do animal Racional, 

somente, podia ser feita como aí está o mundo de sua origem, 

a PLANÍCIE RACIONAL. 

A PLANÍCIE RACIONAL, com seus habitantes puros, 

limpos e perfeitos, que são seus irmãos que lá estão e vocês 

aqui que quiseram dar esse passeio que parecia gostoso, e 

gostoso está aí, todos desgostosos de serem assim. 

 

Todos desgostosos por serem todos sofredores, então, 

todos desgostosos de serem assim sofredores e hoje sabendo 

porque que são sofredores. 

Então, entrou agora no mundo o conhecimento Racional 

que está em mãos de todos, a Fase Racional, que o mundo já 

passou por uma infinidade de fases, mas esta é a última fase, a 

Fase Racional, a fase de retorno de todos ao seu mundo de 

origem, a fase mais brilhante do mundo. 

 

O extermínio do sofrimento de toda humanidade, o 

extermínio do sofrimento dos animais Racionais. Porque 

senão tornarão a voltar aí, para sofrer mais do que já tem 

sofrido. 

Então, chegou a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, ao 

conhecimento de todos, para salvar todos por meio da IMU- 

NIZAÇÃO Racional e do jeito que iam, iam para o 

extermínio pelo progresso da degeneração, tudo que se 

degenera enfraquece e diminui e pela multiplicação pelo 

progresso da degeneração vinha a extinção de toda essa 

geração. Iam para uma outra deformação muito pior como já 

sabem que é de quadrúpedes. 

Não chegando ao extermínio por estar aí o conhecimento 

verdadeiro do progresso de todos ao seu verdadeiro mundo a 

PLANÍCIE RACIONAL, o mundo verdadeiro do animal 

Racional. 
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Então, está aí em mãos de todos, a maior felicidade do 

mundo, o maior brilhante do mundo, a maior riqueza de 

todos, a salvação de todos, a salvação verdadeira eterna de 

todos. Todos de retorno ao seu mundo de origem. 

E assim, a verdadeira luz do animal Racional, é a luz do 

mundo de sua origem, a Luz Racional, que desconheciam por 

desconhecerem a verdadeira origem, o verdadeiro natural do 

animal Racional. 

Pensavam e julgavam que a luz verdadeira do animal 

Racional fosse esta aí do encanto, a luz do Sol, a luz solar, a 

luz do elétrico e magnético. 

Vejam que não conheciam coisa alguma da origem do 

seu ser, não conheciam coisa alguma do verdadeiro natural do 

seu ser e por isso, viviam agonizando, desta maneira, sofrendo 

horrivelmente, sem saber porque, procurando sempre 

melhorarem e as melhoras ficando sempre por vir, e tudo 

sempre de pior para pior. Como aí está a ponto de quase não 

se entenderem mais. 

Na mesma hora que estão se entendendo, daqui a 

pouquinho estão desentendidos. E o sofrimento atordoante dia 

e noite, noite e dia, por desconhecerem a sua verdadeira 

origem. 

E hoje, todos conhecendo a verdadeira origem e sendo 

todos orientados, pelo seu verdadeiro mundo de origem pelos 

habitantes da PLANÍCIE RACIONAL, para que o sofrimento 

cesse, para o equilíbrio de todos, para a felicidade de todos, 

para o bem eterno de todos, enfim tudo de bom sempre e tudo 

de bem sempre. 

E hoje estão vendo, que de muito precisava conhecer e 

que estão conhecendo, por tudo, ter o seu tempo, seu dia e sua 

hora. Chegou ainda, em tempo, para salvação de todos. 
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Muitos queriam salvar todos, mas não sabiam como por 

não conhecerem a sua verdadeira origem, tinham vontade de 

salvar, mas tudo não passou da vontade. 

Existe no mundo uma infinidade de salvadores, tinham 

vontade de salvar, mas não sabiam como salvar. E de forma 

que o sofrimento dava provas ao contrário porque cada vez 

aumentava mais. 

E assim, existiam pessoas com boa vontade, com boas 

intenções, mas, tudo só ficou na intenção por não conhecer o 

certo. E não por conhecer o certo, é que estão todos 

desacertados, em tudo desacertados, e hoje, sabendo o porquê 

que tudo isto, o porquê desta vida, assim ser, o porquê deste 

mundo assim ser e o porquê de todos assim serem. E vendo 

quanto tempo de lutas perdidas, que ainda continuam as lutas, 

sem proveito algum. 

Agora por conhecerem estas mensagens, essas 

revelações do verdadeiro mundo de todos e o porquê deste 

mundo, é que vão começar a entrar em forma Racional, e daí 

o progresso Racional. 

 

Está aí o conhecimento do porque esta vida foi 

constituída do nada, e se transformando em nada, mostrando 

que tudo isto e provando que tudo isto que existe no mundo 

não vale nada. 

E hoje, os parasitas, que desconheciam o porquê eram 

parasitas, sabendo e vendo o porquê viviam nesta vida de 

parasitas. 

Então, os parasitas, que eram animais Racionais, não 

sabiam porque eram parasitas desta natureza. 

“Porque que nós somos parasitas?” E ninguém sabia 

responder. “E porque nós aparecemos neste mundo como 
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parasitas?” E ninguém sabia responder. “E porque nós viemos 

aqui para sugar tudo e não damos nada, só sugamos, só 

exploramos tudo, e não temos nada para dar? Porque nós 

vivemos igualmente, a parasitas? Viemos aqui só para 

explorar tudo, nós não sabemos porque viemos parar aqui. E 

ninguém responde e ficávamos vivendo sem saber porque 

éramos assim, sem saber o porque vivíamos assim.” 

 

Explorando tudo, devorando tudo, sem saber quem fez, 

sem conhecer quem fez, sem saber quem é o dono, ignorando 

tudo, vivendo igualmente, a um bicho, animal Racional. 

 

Sem saber de nada, sem saber porque de sua existência, 

desconhecidos de sua origem, ambicionando tudo sem saber 

porque, ambição sempre na frente, querendo abarcar o mundo 

com as pernas, vivendo neste desequilíbrio infernal. 

 

Então, dizendo muitas vezes, “Nós somos mesmo uns 

parasitas desta natureza e não sabemos porque somos assim.” 

 

“Ninguém nunca deu uma explicação do porque assim, 

somos, temos que viver mesmo assim como parasitas. Isto 

aqui tem dono, mas o dono nunca veio aqui dar satisfação a 

ninguém.” 

 

“Que vamos vivendo aí da melhor forma que puder, até 

que um dia o dono se exponha em dar uma satisfação do 

porque nos fez assim como parasitas, que não somos culpados 

de sermos assim, alguém nos fez deste jeito, o culpado de 

todo nosso sofrimento no mundo é quem nos fez deste jeito. 

Portanto, o culpado de todo sofrimento é quem fez tudo isso.” 

 

“Portanto, se nós sofremos, a culpa é de quem nos fez 

assim. Quem nos fez assim é o único culpado de todo 

sofrimento, de toda desgraça e de toda monstruosidade que 

existe no mundo.” 
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“A esta pessoa muitas vezes, assim falando, parece que 

se arrependeu de nos fazer sofredores, imortais desse jeito, e 

tem até receio de se apresentar para nos dar uma satisfação 

porque que nos fez assim, de matéria, podre e imortais, que 

nós não temos vontade de morrer, morremos porque não há 

outro remédio, mas ninguém quer morrer, ninguém quer 

sofrer, sofremos porque não há outro remédio.” 

“Então, o dono talvez envergonhado de nos fazer assim 

deste jeito, imperfeito cheios de defeitos, talvez nunca viesse 

nos dar uma satisfação, porque se arrependeu de nos fazer 

assim.” 

“E estamos nós aqui sofrendo a vida inteira sem saber 

porque, e ele não tem pena de ninguém e por isso, não aparece 

para dar uma satisfação a ninguém.” Vivem todos aqui 

agonizando, sofrendo, penando, vítima, de injustiças feitas 

pela própria natureza, que se revolta com seus habitantes, nós 

não sabemos o porquê, enfim esta pessoa que nos fez assim, 

um dia ainda vai ter dó de nós, por ver que o sofrimento já é 

demais, o sofrimento é tanto e tem uns que já não agüentam 

mais outros suportando e outros fazendo força para suportar. 

E assim, hoje que estão conhecendo, o porquê de tudo 

isto, e quantos pensaram assim desse jeito, para chegarem a 

uma conclusão e nunca puderam chegar a uma conclusão, de 

muitos ficarem tão revoltados, de querer saber o porquê, de 

todos assim serem, e sem poder saber, ficavam tão revoltados, 

a ponto de quase enlouquecer, de tanto pensar, tanto falar, e 

tanto perguntar a si mesmo o porquê do mundo. 

Ninguém sabia responder o porquê desta natureza. 

O porquê da existência aqui do mundo ninguém sabia 

responder. 

Isto então, chocava, e aí vinha a descrença de tudo, o 
desequilíbrio de tudo, por procurarem o certo e não 
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encontrarem, e viverem aí deste jeito, com este desequilíbrio 

infernal, e hoje vendo como tão naturalmente, estão 

conhecendo o porque de tudo isto, o porque do mundo e sua 

criação e o porque de todos, porque de assim, serem, o porque 

desta formação, e hoje todos satisfeitos, por terem este 

translado em mãos e saberem que o mundo é conseqüência de 

seus próprios habitantes, e como principiaram a fazer, qual 

foram os primeiros passos, de onde saíram, de onde vieram, 

como foi, porque foi, e hoje, conhecendo e sabendo tudo, 

ninguém nos fez assim. 

 

E o porquê que tudo isto assim ficou e porque ficaram 

assim como estavam, desconhecidos do seu ser, 

desconhecidos da sua origem, e sabendo hoje, que o mundo é 

conseqüência de seus próprios habitantes e como partiram 

para chegar ao ponto que estão. De onde vieram, como 

vieram, para onde vão e como vão. 

 

Supondo que existisse, um criador, cada qual fazia as 

suas suposições, imaginárias, de suas maneiras, de seus jeitos, 

de suas formas, então, criando e engendrando todas essas 

superstições, botando, todos caducando cada qual do seu jeito, 

de sua forma, de sua maneira, por supor que alguém estivesse 

criado este mundo imaginando todas essas superstições, 

botando, todos caducando todas essas suposições essas 

imaginações, de que tinha que existir um criador deste 

mundo, aí, cada qual formou a sua ideologia de acordo com o 

seu livre arbítrio e as suas imaginações. 

 

Então, uma infinidade de caminhos foram criados e 

inventados para ver se encontrava o dono do mundo. 

 

Então, dizia um, “É por aqui que nós vamos ao criador.” 

outro já dizia, “É por ali é que está certo, por aqui vamos dar 

com o criador.” Vinha lá outro, “Não, o caminho certo é este, 

é por aqui, nós vamos chegar ao criador.” 
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Enfim, criaram uma porção de caminhos para ver se 

encontravam o criador, nunca puderam encontrar e nunca 

encontrariam, e por isso, por não existir o que procuravam por 

estes caminhos, é que sempre ficaram na mesma. Como quem 

diz, “Nós estamos à procura de infinidades de caminhos para 

ver se achamos o dono deste mundo. E ele é mudo, surdo, 

soberbo, ainda não deu satisfação a ninguém.” 

 

“Aqui pelo que eu vejo, é cada qual tratar de si, porque 

esses caminhos não estão certos, por isso, não traz a 

correspondência que todos desejam.” Para ver a boa vontade 

de todos foi muito boa. 

 

Mas tudo ficou na vontade, porque o dono nunca 

apareceu para dar uma satisfação a ninguém e nenhum 

caminho desses. 

 

Por isso, para provar, que o mundo não foi feito por 

ninguém, e supunham que fosse por alguém e sim pelos seus 

próprios habitantes. 

 

Sendo o mundo conseqüência de seus próprios 

habitantes, por desconhecerem o verdadeiro natural e a 

verdadeira origem, estavam procurando o criador 

desconhecido, que quem criou tudo isso foram seus próprios 

habitantes e desconheciam que esta criação foi feita pelos 

seus próprios habitantes e como começaram os primeiros 

passos para chegar a este ponto. 

 

Agora vejam quanto tempo perdido, quanto tempo de 

lutas em vão, e, hoje tão naturalmente, conhecendo e sabendo 

de onde vieram, como vieram, porque vieram, para onde vão, 

como vão e porque vão, o princípio e o fim do mundo. 

 

E assim, tinham todos mesmo que viver, desiludidos, 

desesperançosos, descrentes de tudo, e dizendo, nós estamos 
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perdidos, contar com quem não temos que contar, temos que 

contar é conosco mesmo. 

 

E assim, vendo e vindo o desânimo, a descrença, por não 

encontrar as bases verdadeiras que procurava, e por não terem 

por onde se basear, tudo filosoficamente, de supersticiosos e 

imaginadores, que suas imaginações criaram uma coisa que 

nunca puderam provar, comprovar, e daí vindo os fracassos, 

por não ter as bases reais e verdadeiras e o desequilíbrio de 

todos, e quem procura o certo, não encontra. 

 

Então, não passou de boa vontade para ver se encontrava 

o certo e por isso, uma infinidade de caminhos diferentes, 

para ver se encontrava o certo, a vontade foi boa, mas não 

pode ser realizado. 

 

E assim, hoje, todos sabendo que o mundo é 

conseqüência de seus próprios habitantes e como começaram 

a fazer, qual foram os primeiros passos e tudo isto, da 

imaginação dos seres, não passando de um sonho de 

aventureiros de boa vontade. 

 

Sonhando de olhos abertos, todos imbuídos pelas 

fantasias, pelas aparências, pelas sugestões, pelas altas 

sugestões, todos vivendo de sugestão, e não a verdadeira 

realidade. E a sugestão deixando sempre todos em falta, e por 

isto o sofrimento nunca faltou na vida de todos. 

 

Está aí o pedacinho da vida do encanto, da vida dos 

papagaios, da vida dos parasitas que não sabiam o porquê 

aqui como verdadeiras parasitas, explorando tudo e sem nada 

para dar. E não sabendo o porquê disto. 

 

Está aí a vida do elétrico e magnético, está aí a vida do 

curso primário, do primarismo, por não saber o que eram, o 

que foram, para ser o que são, por isso curso primário, 
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vivendo de coisas imaginárias, julgando a realidade ser aquilo 

que não é, que hoje vendo, tudo pelo prisma da realidade 

verdadeira, conhecendo a origem do seu ser de animal 

Racional. 

 

Igual o seu verdadeiro mundo, a origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, até que enfim chegou a maior alegria de todos, 

a definição do seu ser, a definição do mundo e sua criação 
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APOTEOSE 

 

 

 

E assim, na apoteose do bem fazer Racional, o 

imunizado encontrará todas as soluções rápidas para o que for 

necessário. 

 

Por intermédio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL o 

vivente se estabilizará e seguirá no caminho das glórias 

sucessivas pelo porvir alcandorado estar em todas as massas 

ligadas ao RACIONAL SUPERIOR. Com o poder da 

imunização desaparecem todos os planos, planos disto ou 

daquilo que aí vivem a fazer no mundo de encantados, e 

passarão a ver a ação verdadeira das execuções das ações das 

coisas, o positivo e a realidade. 

 

Uma vez imunizados, adquirem essa faculdade possível 

dentro das normas naturais das coisas. O vivente deixa de 

caducar, de viver apalpando na incerteza e nas experiências. 

 

Positiva-se assim, integralmente, a solução da 

imunização, dos imunizados, e aí então, a clarividência 

assume as responsabilidades dos fatos e o vivente encontra-se 

sólido, pelas concretizações, pelos atos, pelos efeitos e pela 

ação imunizadora Racional. 

 

Justifica-se então, aí um conteúdo consolidador, de 

maneira que não encontram obstáculos para terem em si 

mesmos a positividade do que almejam, a intenção para o 

bem do equilíbrio dos imunizados. 
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Este é um eco que nunca soou no mundo, só agora aí 

está vibrando sobre os ouvidos dos infantes, que 

desconheciam existir este ponto de faculdade do ser humano. 

 

Então, ser imunizado e ser equilibrado é a mesma coisa. 

No ser imunizado as ações magnéticas carboníferas que 

entorpecem os viventes, desaparecem, e o vivente cria em si 

mesmo um panteon de glórias e passa a ser glorioso e um 

glorificador. 

 

Então, por essa plenitude de quem vê, quem sabe e de 

quem conhece os efeitos, chega-se ao ponto de compreender 

que traz consigo o tesouro Racional que é o tesouro dos 

tesouros, a parte mais valorosa integralmente, ou 

integrantemente, que o viril humano há muito estava 

necessitando. 

 

É um conhecimento que não é ciência por se desenvolver 

naturalmente, no próprio ser humano através o conhecimento 

do que é Imunização. Não precisa prática, não precisa teoria, 

nem precisa desenvolvimento. 

 

Basta somente, saber o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL para então, estar certo de que tem a libertação 

sobre todos os pontos de vista, de estar completamente, 

liberto do encanto desse mundo. 

 

Aqui está a redenção pelos pontos básicos, pela solução 

de todos os mistérios desse encanto, e a verdade provada e 

comprovada de toda esta realidade. 

 

Esta é a salvação eterna em prol de todos e do mundo, 

pelo conhecimento do princípio e do fim do mundo e de tudo, 

pelas bases demonstrativas, pelas provas exuberantes, pelo 

equilíbrio e pela lapidação da formação de tudo nos textos 

comprovantes da base Racional. 
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.      Então, o vivente costuma dizer, “Que mundo é este!” É 

por isso que este mundo não é nosso. Nascemos e morremos 

por não estarmos em nosso mundo verdadeiro. 

Está visto que não somos deste mundo, se fôssemos, 

seríamos eternos e o mundo seria nosso. 

Por estarmos fora do nosso mundo, é que aqui não temos 

equilíbrio, não conhecemos a formação verdadeira, 

conhecemos sim, a formação aparente, feita pelos nossos 

cálculos cá na Terra, resumindo tudo no infinito, 

misteriosamente, e sem solução de coisa alguma. 

É por isso que nesse mundo tudo depõe contra o ser 

humano, começando pela própria natureza e acabando entre 

tudo e entre todos. 

O mundo nessas condições é considerado como um 

aleijão da natureza, pois a vida é de sacrifícios onde se sofre 

sempre e depois de sofrer morre-se e tudo desaparece. Uma 

vez morto, tudo some por esse não ser o vosso mundo. 

 

A natureza é considerada na ciência aí da Terra como 

um fenômeno indecifrável e indivulgável para a imaginação 

do vivente. 

 

O mistério sempre aí foi mantido, e só agora estão 

sabendo porque aí nasciam e desapareciam sem ter vontade, 

acabando tudo em nada, por estarem fora do vosso mundo. 

 

Agora é que estão vendo que são mesmo deformados. A 

deformação é tanta que se acostumaram com essa natureza 

assim. 

 

Acostumados aparentemente, pois, verdadeiramente, 

nunca estiveram satisfeitos de assim, serem, seres sempre em 

sofrimentos e o sofrimento não satisfaz ninguém. 
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Eis a razão de levarem essa vida aí cheia de queixumes, 

cheia de monstruosidades, onde a natureza se revolta contra 

seus próprios habitantes, por os habitantes não serem aí desse 

mundo. 

 

A natureza vos cria, vos faz sofrer e vos mata. Porque 

vocês não são daí, revolta-se e investe contra o ser humano 

através de uma faísca elétrica, um tufão, um furacão, um 

terremoto, uma epidemia, doenças incuráveis, bichos, insetos, 

feras, calor demais, espinhos venenosos, enfim, toda a sorte 

de maus tratos. 

 
Se vocês pertencessem a esse mundo, a natureza não vos 

desfavoreceria tanto assim. 

 

Está provado que todos vivem enganados, ludibriados, 

sofrendo as conseqüências de tudo isso. 

 

Porém, agora, é que estão vendo de onde saíram, porque 

saíram e como vieram passando por uma infinidade de transes 

até chegarem ao que são, para agora chegarem ao 

conhecimento e saberem o porquê de tudo isso, para onde 

vão, que é para o vosso lugar verdadeiro. 

 

Está provado e comprovado que não é essa verdadeira 

vida. A verdadeira vida é esta aqui de cima, na PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

E quem são os culpados pela vida ser assim? São os 

próprios viventes que aí estão e não esse Deus criado pela 

imaginação dos mesmos como se ele tivesse habitado entre 

todos e fugisse do meio, ou morresse, deixando os humanos 

órfãos de pai. 

 

Então, diriam, Ele é surdo, mudo e soberbo. Surdo por 

não atender as súplicas de ninguém, mudo, por já mais ter 
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falado com alguém, e soberbo por não dar confiança de ser 

visto, nem ter ao menos, uma palavra de consolo. 

É por isso que existem os incrédulos, os ateus e os 

positivistas que gostam de ver para crer. Alguns já se 

desiludiram há muito, outros ainda se conservam na ilusão por 

falta de capacidade para deduzir coisas que estão à frente dos 

seus olhos. 

O que eram? Racionais puros, limpos e perfeitos, 

vivendo juntos aos demais Racionais que estão aqui em cima 

com seu progresso de pureza, onde não existe sofrimento, 

nem sexos diferentes. 

Portanto, pela essência destas páginas, cujo conteúdo 

jamais ninguém imaginou, viesse às mãos de todos, não há 

razões para dúvidas. 

 

Estão vendo que não se trata de nenhum problema nem 

de enigma, e sim, da verdade das verdades ao alcance de 

todos. 

A vossa imaginação dá um reflexão toda nula, por isso 

todos tinham que viver às apalpadelas, em experiências, 

aventurando sempre nesse despotismo infernal. 

 
Nessa vida não se conhece o bem, só o mal, razão 

porque só existe no mundo tudo quanto é ruim. 

 

Ruim já é a vossa natureza que se amolda 

aparentemente, a tudo, mas em verdade todos são 

verdadeiramente, feras indomáveis. Todos sabem que são 

assim, mas faltava a certeza do porquê assim são. 

Supunham a vida de acordo com as vossas experiências, 

procurando meios e modos para se engrandecerem pelos 

moldes que adotam para poderem viver. 
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Eis a razão de não terem convicção do vosso triunfo e 

depararem, de quando em quando, com surpresas de todos os 

tamanhos, principiando pela noite que desconhecem como 

será. São todos uns missivistas aproveitando as oportunidades 

para o regalo da vida da melhor forma possível, procurando 

com o modo de viver em estabilidade. 

 

Tudo se transforma devido à deformação. Uma vez que 

tudo se deforma, não há estabilidade, e por não haver 

estabilidade, há a transformação em outros seres. 

 

Eis porque os homens adotaram com base a lei da 

transformação e sempre se mantiveram na lei natural da 

deformação que é a mesma lei da transformação. 

 

Transformando-se todos os seres e multiplicando essas 

transformações, tinham mesmo que chegar a nada serem pelo 

eclipse da degeneração. 

Transformando-se, vai se degenerando, e degenerando 

vai se minguando. Vejam, pois, que pelo progresso da 

degeneração, vão se tornando mais fracos pelo 

enfraquecimento microbiano. 

 

Os povos de antes tinham a duração mais longa, mas, 

como vieram degenerando, as gerações vieram se reduzindo 

em seu tempo de vida, cada vez mais curtas pela 

transformação e degeneração que irão fazer minguar cada vez 

mais essas gerações até a extinção dos seres. 

 

Tudo isto está reconhecido na ciência, e ousam dizer que 

tudo se transforma em seres que não deixam de ser vidas, 

embora minúsculas e sempre multiplicadas. 

Então, com o tempo, viria a extinção desses corpos que 

se deformariam pela lei da transformação em outros corpos 

muito piores. 
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Entretanto, por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

será embargada a extinção dessa deformação, por meio do 

conhecimento integral de tudo, por conhecerem de onde 

vieram, como vieram, para onde vão e como vão. 

 
Pelo integral saber dado por meio do conhecimento 

Racional. 

Claros montes virão pelo rebol da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Lindos fulgores em multiplicações e glórias 

para todos, por enxergarem e conhecerem o condão do seu 

verdadeiro ser. 

Os profetas aventureiros verão seus embustes apagados, 

e os conceitos desses arlequins sumindo. A vida tornar-se-á 

completamente, diferente daquilo que tem sido. Chegará 

enfim, o desencanto de todos por meio da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, razão porque, desde os primitivos passos dei a 

esta escrituração o título "UNIVERSO EM DESENCANTO". 

 

O que dão você à natureza? Nada! 

 

Vocês tudo tiram dela. Não passam de verdadeiras 

parasitas explorando a natureza de todos os modos para 

melhor viverem enquanto a natureza não precisa do ser 

humano. 

Vocês é que precisam de tudo para viver. Não fizeram 

coisa alguma, quando chegaram encontraram tudo, e desse 

tudo que encontraram, foram transformando de acordo com as 

vossas conveniências dilapidando para ver se adquiriam modo 

mais suave de vida. 

São todos consumidores, devastadores do que não 

fizeram, do que não sabem como foi feito e muito menos 

quem os fez. Na certeza de que estão construindo dizem: 

“Quem manda aqui somos nós.” 
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São inconscientes, atrevidos varejões e insolentes. 

 

Devastam, arrasam e modificam o que não é seu, o que 

não construíram e que ao nascerem já encontraram 

construído. 

 

Julgam-se ser muita coisa por viverem assim 

inconscientemente, pois se tivessem consciência, veriam logo 

que nada são, procurariam outro modo para se 

compreenderem e deixariam de ser como são. 

 

Há muito que o ser humano foi considerado pelos 

estudos como a parasita mais monstruosa que existe sobre a 

terra em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis 

naturais. 

 

É por isso que a maioria dessas parasitas costumam-se 

considerar da seguinte forma, “Em primeiro, eu, em segundo, 

eu, em terceiro, eu,” querendo-se colocar sempre acima de 

todos, que seu perfume domine todos e que a sua flor seja a 

rainha de todos. 

 
O homem é um vago bicho sem destino que nasceu em 

cima dessa terra, sem saber porquê nem para quê. 

 

Uma parasita como outra qualquer, mas com maior 

veneno e maior ferocidade que todas as outras, embora 

inferior a todas e a tudo, pois de tudo depende para poder 

viver, e quer se colocar, com a sua soberbia, sobre um ponto 

superior. 

 

A idiotice do homem é tanto que diz ter nascido para 

governar o mundo, mas o que se observa é que as confusões 

vem sempre aumentando e os fracassos se multiplicando 

dentro dessa camada que encara o mundo como tudo e 

esquece o seu ser que nada é. 
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Vivem assim afogados por esses prismas de 

corrompimentos, trazendo o tormento de si mesmos e o 

tormento de todos. 

 

Eis a razão das guerras serem constantes, de todos os 

jeitos e de todas as formas, e o sofrimento se multiplicar cada 

vez mais, enquanto os parasitas falam que vão para melhor e 

vendo que tudo vai sempre para pior. 

 

Os entendimentos não são nenhuns, e por isso, volta e 

meia todos desentendidos. Mas, tudo isso passa, tudo isso tem 

passado. 

 

A IMUNIZAÇÃO RACIONAL traz o equilíbrio de 

todos para os dias vindouros que serão brilhantes para todos. 

Essas fantasias, essas indumentárias inconscientes se 

desfazem naturalmente, e todos chegarão a conclusão real 

pelo modo e métodos Racionais, feitos pela IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

Antes costumavam as parasitas perguntar umas para as 

outras, “De onde tu vieste e para onde tu vais?” E a outra 

respondia, “Não sei de onde vim nem para onde vou. Sei que 

vivo aqui sobre esta terra, como uma sofredora, condenada a 

morrer, por ser uma miserável que não sabe porque vive nem 

porque está neste mundo.” 

“Somos o resto da natureza, porque a natureza não 

precisa de nós para viver e nós precisamos dela para tudo. 

Somos menos do que tudo, somos os restos dos restos.” Ainda 

mais dizem, “Não sabemos porque somos assim e vamos 

vivendo, até que um dia possamos conhecer o princípio e o 

fim para que deixemos de viver desta forma tão miserável.” 

 

A ciência se esforça noite e dia para ver se põe termo a 

essa condenação, mas quanto mais estudam mais falham, e 
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sempre vêm mantendo esse mundo e essa vida cada vez mais 

misteriosa. 

O que se vê é que quanto mais estudam menos sabem, e 

por isso, as durações são cada vez mais reduzidas. Vivem 

assim diversas parasitas, trocando idéias, vivendo às 

apalpadelas, à procura do dia em que chegará o fim. 

Então, acabar-se-á o orgulho, a prosa, a presunção, a 

ambição, a inveja e o ciúme. Tudo se acabará, de bom e de 

ruim. 

A morte é um mal irremediável porque a vida não vale 

nada, e por isso, ninguém se conforma com a vida desse 

mundo. Conformam-se aparentemente, porque não têm outro 

remédio e porque chegam à conclusão de que toda parasita 

nasceu aí, só para explorar o que existe e depender de tudo 

que existe. 

Isto são concepções de idéias que trocam uns com os 

outros, para ver se encontram uma solução, e poderem saber 

ao menos o porquê assim são. 

 

Nunca encontraram essa solução a não ser agora na 

Escritura da Salvação eterna de todos onde estão conhecendo 

o porquê de tudo e o porquê de todos, de onde vieram, para 

onde vão e como vão, o porquê assim são, tudo tintim por 

tintim. 

Vejam agora como as confusões sempre foram 

tremendas, por não poderem descortinar o porquê desse 

encanto pavoroso, o porquê dessa vida insuportável, e de tal 

forma é, ao ponto de serem como são, podres, sebosos, 

catinguentos e fedorentos. Seres intolerantes com todos e 

consigo mesmo. 

Eis a razão das multiplicações dos artifícios inventados, 

para suavizar e aparentar o que não são, criados para poderem 
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viver mais iludidos e sofrerem cada vez mais as fantasias de 

realce e relevo, que nunca trouxeram fulgor, a não ser a 

hipocrisia. 

 

Aí estão todos traídos por esse tufão de ruínas, onde 

brilha o sofrimento no mundo inteiro, e todos clamando por 

uma vida melhor, ficando tudo na esperança que é a última 

que morre. Eis porque o vivente conclui que a vida não vale 

nada, que a vida não tem valor algum, assim como tudo só 

tem valor aparente, mas verdadeiramente, nada vale. 

 

A ilusão burrificou todos de uma maneira tal que as 

asneiras são vistas em todos os cantos e em todos os lados. 

Guerreiam por tudo num sacrilégio infernal. Esse é um mundo 

de maravilhas, apenas no nome. Onde há sofrimentos e 

misérias não há maravilhas. Há a aparência, todos lutando 

para aparentarem aquilo que não são e quando lhes perguntam 

de onde vieram, dizem que são provenientes do fundo da 

ilusão e aí vivem perdidos nesse imenso buraco, esperando a 

todo instante o golpe mortal que é o fracasso de todo palhaço 

que vive a vida iludido por ela, amordaçado por esse 

sobrenatural feito pelo vosso ideal, que cria coisas como bem 

vos parece, para ornamentarem esse vasto paraíso de lama e 

sofrimento, na esperança de não sofrerem tanto e cada vez 

sofrendo mais. 

 

Esse mundo é um picadeiro infernal, e por isso, cada 

qual com as suas palhaçadas, com as suas sábias burrices do 

nada. 

 

Se o nada fosse tudo, o saber de todos valeria tudo, mas 

o nada já diz que nada vale, e assim, o saber de todos não vale 

nada. 

 

O consciente sabe que vale menos que nada, porque 

surgiu do nada e acabará em nada. 
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Eis porque vive o consciente a conjectura, “Vamos 

vivendo como a natureza dá, até vir uma coisa melhor para 

nos consertar, pois deste jeito este mundo vai se acabar.” 

 

E assim, todos encabrestados no mundo das ilusões, 

iludidos por tudo na vida e recebendo os efeitos dessas ilusões 

que são os sofrimentos convencendo a todos que a ilusão é 

um erro sem prestígio. 

 

Todos querem andar direito, todos dizem que vivem 

direitos, mas uma vez vivendo iludidos, todos vivem errados, 

e é por isso que o sofrimento é de todos os jeitos e de todas as 

formas. 

Os iludidos são uns perdidos e por assim serem são 

perseguidos pelo sofrimento, e como todos vivem iludidos, 

todos sofrem. 

 

Onde há ilusão, não há o saber verdadeiro, há sim o 

saber das ludibriações. Saber que faz sofrer, não é saber. 

 

E todos vivem iludidos que sabem e por estarem iludidos 

sofrem à procura do saber verdadeiro, à procura da verdade 

das verdades, e nada disso encontrando a não ser agora, aqui 

com a escrituração da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

O saber verdadeiro é onde está o verdadeiro natural de 

todos, e por assim ser, por as bases serem todas fundamentais 

é que traz o equilíbrio do ponto real Racional, enquanto o 

saber imposto dessa vida de aparências faz todos serem 

traídos, vítimas da dor. Com o saber imposto a dores sempre 

aumentam e o sofrimento idem, chegando a uma conclusão de 

que no mundo a realidade não existe e que tudo é fantasia e 

ilusionismo. Para a humanidade a vida é dos mais espertos, 

tudo por não encontrarem a base da razão e do direito, mesmo 

porque não podiam encontrar. 
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Basta serem deformados para que o seu direito seja 

deformado também, e uma vez sendo deformados é torto. 

 

Conseqüentemente, sendo imperfeitos, cheios de defeitos 

não pode existir o direito, e por isso, são tortos em 

conseqüência da base da desregulagem. 

 

O ser humano é feito pela base desregulada, e por isso, 

tem que ser desregulada, como de fato o é. 

 

E assim, tudo que é feito pela mão do imperfeito tem que 

ser imperfeito também. Parece perfeito. Aparentemente, são 

puros e limpos, mas verdadeiramente, malucos e 

desregulados. 

 

Se regulassem direito o mundo viveria direito e não 

torto, desse jeito, por onde se vê que se os povos não fossem 

malucos, não guerreavam, por serem equilibrados e terem 

todos o mesmo saber. 

 

Guerra só mesmo coisa de maluco, porque só traz 

desgraças e desgraças quem as procura só maluco. 

 

Está provado que o mundo é um hospício, e por isso, 

todos pensam diferente, querendo uns serem melhores do que 

outros e cada qual dando para uma coisa, cada qual dando 

para uma maluquice, e onde há maluquice, há o sofrimento e 

horrores. 

 

Então, existem aqueles que consideram que o mundo não 

tem mais conserto, dizendo que só pegando fogo nisso tudo e 

surgindo uma nova geração é que o mundo se normalizará. 

 

O homem chegou num ponto de loucura tal que somente, 

trata de fabricação de matérias, que o destrua mais depressa. 
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A loucura é tanta que não dão por suas loucuras, e então, 

dizem que o mundo está perdido, e que precisam das guerras e 

dos esfacelamentos para endireitar esse mundo. 

 

É por essas teorias que já vem há muito guerreando a 

título de endireitar, e o mundo cada vez para pior, como que 

os homens estivessem dominados pela loucura. A loucura é 

tanta que a monstruosidade é que o direito, e o direito é que é 

torto. 

 

O homem tem razão de ser assim, pois se a própria 

natureza não regula como ele que é filho dessa natureza, pode 

regular. Não é possível! Tem mesmo que serem doidos 

varridos, com aparência de bons, e por aparentarem serem 

bons é que falam em direito, mas o torto é que prevalece. 

 

São todos errados, todos tortos, de uma natureza torta e 

errada. De uma natureza torta porque não regula. Existem 

então, aqueles que vivem a dizer, “Estamos convencidos 

mesmo que a humanidade é completamente, doida varrida. 

Somos mesmo desregulados”. 

 

Se a humanidade fosse boa como diz ser, e como 

aparenta ser, viver-se-ia muito bem no mundo, mas, está 

provado que por a humanidade ser tão ruim, o que mais se vê 

é o sofrimento e a ruindade. 

 

Não existe o bom, o bom talvez nascesse morto, pois se 

a humanidade fosse boa, viveríamos no mundo, todos muito 

bem, mas a humanidade é ruim, e assim, todos no mundo 

sofrem cada vez mais. 

 

Então, vem outro e conclui, “O proveito da vida, assim 

desse jeito, não é nenhum. A arma do mundo devia ser a 

consciência, e quando acaba, a arma do mundo é o fogo, a 

bala e o canhão, tanto assim que sofre o justo pelo pecador.” 
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A humanidade transformou-se em monstros, em ideais e 

caprichos de monstros, provenientes da loucura que arrasta o 

mundo na miséria, pois doentes e malucos como somos, uns 

miseráveis, e assim, só podemos mesmo fazer misérias e botar 

todos em misérias e sofrimentos. 

 

Aparentamos ser muito competentes, mas a nossa 

competência só tem dado para manter todos sofrendo cada 

vez mais e cada vez a pior. 

 

Isto são comentários de pessoas que costumam trocar 

idéias sobre a humanidade e acabam dizendo que tudo tem o 

seu fim. 

 

Estes não admitem nada além das suas capacidades, e 

quando depararem com a escrituração de IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL vão fazer grande espanto e dizer, “Até que 

enfim, chegou o que estava faltando e em que nunca tal coisa 

foi pensada.” 

 

Essa é uma humanidade sem consolo que nunca 

encontrou o apoio verdadeiro que procurava há muito, e hoje 

chegando às mãos de todo esse conhecimento que é a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Na IMUNIZAÇÃO RACIONAL está o apoio e os 

desejos de todos completos, a felicidade e a salvação de si 

mesmos eternamente. 

 

Pelas confusões existentes neste mundo feitas por quem 

não sabe e não conhece, no princípio interpretaram do modo 

que bem entendiam e hoje estão vendo que é completamente, 

diferente, pois quem não vê, não sabe o que diz, e quem não 

conhece, da mesma forma. 



187 
 

3º O – UNIVERSO EM DESENCANTO 

 

 

 

 

O DEVER DE FAZER PROPAGANDA 

DESTE CONHECIMENTO 

 

O vivente que vive a favor de sua natureza, vai sempre 

para frente, se favorece em tudo em sua vida, 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 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 de 

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 

bem e de bom 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. 
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É conversando amavelmente, que o vivente se entende. 

Por isso, é dever de todos, mui delicadamente, fazer a 

divulgação destes conhecimentos, 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 esperado, 

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 
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religião para seguir outra. É preciso fazer ver ao próximo que 

isto não é religião, é um conhecimento independente de 

qualquer doutrina ou seita. 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, 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 na mesma natureza e por isso, 

terem a faculdade de uma comunicação natural. 

 

O espírita comunica-se com os habitantes aí do mundo 

por meio de irradiação, 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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A CONTINUAÇÃO DESSE CONHECIMENTO 

ENCONTRA-SE NO 4° VOLUME A SEGUIR E NOS 

DEMAIS ATÉ O 21º VOLUME. 


