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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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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
por 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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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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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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O ser humano é o parasita mais monstruoso,
que existe sobre a Terra em razão dos crimes hediondos que
pratica contra as leis naturais.
***
O homem é um vago bicho sem destino,
que nasceu em cima desta terra,
sem saber porquê, nem para quê.
***
Nesta Obra, vamos saber o por quê.
***

Conhecimento de retorno ao lugar de origem de todos, a
PLANÍCIE RACIONAL, o nosso Mundo de Origem, de onde
todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como
vão.
A salvação do animal Racional só pode ser feita pelo
mundo de sua origem, o MUNDO RACIONAL e mais
ninguém.
Esta é a descoberta dos dois mundos. O elétrico e
magnético em que habitamos e o da PLANÍCIE RACIONAL,
de onde saímos e que deu conseqüência a este em que
vivemos.
Com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se a
Vidência Racional e o vivente verá a PLANÍCIE
RACIONAL, o lugar de origem de todos.
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PLANÍCIE RACIONAL

PLANÍCIE RACIONAL onde estavam os Racionais com o seu
progresso; de onde nós saímos e para onde nós vamos por meio
da IMUNIZAÇÃO RACIONAL.

Parte Racional - Planície que não estava pronta para entrar em progresso.
1º Começaram a progredir por conta própria;
2º Neste progresso começou o foco de luz formado pelas virtudes que os
Racionais iam perdendo;
3º Neste progresso já no fim da extinção daqueles corpos;
4º Neste degrau durou uma longa eternidade para a formação dos corpos;
5º Neste degrau já se entendiam por meio de guinchos;
6º Nesta formação começaram a soltar a voz, eram gagos;
7º Gagos mais adiantados; começou a formação da lua;
8º As virtudes começaram a se reunir, as virtudes da planície e da resina;
veio aí a origem das estrelas;
9º Gagos mais adiantados; mas este adiantamento não era ainda de
entendimento; iam soltando a voz;
10º Gagos com algum entendimento, mas muito vago;
11 º Com mais um pouco de entendimento;
12º A resina já bem desenvolvida a sua deformação;
13º Começou a separação das Terras;
14º Onde começou a vegetação muito diferente desta, e a dilatação dos
órgãos;
15º Começou a criação da bicharada e a fazerem uso de alguns vegetais;
16º Começou a aparecer a dilatação dos órgãos; até aí eram eternos;
17º Onde começaram a surgir os casos de morte; novas criações. Durou
uma longa eternidade morrendo e nascendo gagos;
18º Neste progresso a lua já aparecia com as suas modificações; as estrelas
também;
19º A vegetação completamente modificada; já existia dia e noite;
20º Novas criações, novos entendimentos; já se entendiam regularmente;
21º Neste progresso foi que nasceram os primeiros passos que aí estão.
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Parte por onde nós entramos que se deformou

PLANÍCIE RACIONAL - Curso Superior
E ASSIM FOI NOSSO PRINCÍPIO
DE ONDE NÓS VIEMOS

ASTRAL SUPERIOR COM SEUS HABITANTES
CURSO SECUNDÁRIO

ASTRAL INFERIOR COM SEUS HABITANTES
QUE CHAMAMOS DE ESPÍRITOS
CURSO PRIMÁRIO DO ENCANTO

FLUIDO
ELÉTRICO
E MAGNÉTICO

SOL, LUA ESTRELAS,
ÁGUA, TERRA, ANIMAIS E VEGETAIS
AS SETE PARTES DO PORQUÊ ASSIM SOMOS
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A IMUNIZAÇÃO RACIONAL NÃO TEM COR

Agora, o animal Racional está de parabéns, por estar em
mãos de todos o verdadeiro rumo, o rumo Racional, a bússola
Racional; está aí o animal Racional felicíssimo para o resto da
vida, por encontrar o seu rumo certo, o rumo verdadeiro do
animal Racional, A verdade é uma só, o rumo é um só e a
origem é uma só.
Portanto, o caminho é um só: o RACIONAL. A
IMUNIZAÇÃO RACIONAL não tem cor, é uma coisa só:
Racional, puros, limpos e perfeitos, por isso não tem cor, é
uma coisa só, é um ser só. Portanto, não se trata de cor de
espécie alguma, por que o ser é um, só: Racional.
Aí no meio da bicharada do encanto é que há uma
infinidade de cores, cada qual com as suas cores prediletas,
com as cores de sua predileção e tudo isso, no elétrico e
magnético, tudo deformado. As cores são aí da deformação,
uma infinidade de cores, mas o que é Racional não tem cor. É
um ser só, sempre Racional; Racional é puro, limpo e
perfeito.
Portanto, na IMUNIZAÇÃO RACIONAL não há
privilégios de cores, porque é Racional. Não há preferência de
cores porque é Racional. Aí na deformação é que existe uma
infinidade de cores; então existe as predileções. O que é
Racional é puro, limpo e perfeito, é uma coisa só, a razão é
uma coisa só, a verdade é uma coisa só, por isso não tem cor,
é um ser só, Racional.
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Agora, aí na deformação é que existe uma infinidade de
cores, uma infinidade de gostos, um gosta desse, outro gosta
de outro. Assim o que é Racional não tem cor, é puro, limpo e
perfeito por ser um ser só. Cá em cima não há cores porque
não são deformados. As cores são daí da deformação, cá em
cima é um ser só. Aqui não há cores. Então, o que é Racional
é puro, limpo e perfeito. Agora, aí, na parte da deformação, é
que existe uma infinidade de cores.
Tratam de raças de diversos tipos, de diversas formas, de
diversas cores somente aí na deformação, é que existe todas
essas irregularidades, por tudo ser diferente um do outro, por
estar deformado.
Agora, o que é Racional é muito diferente: é puro, limpo
e perfeito. Então aí na bicheira, é que tudo é assim, bichos de
todas as espécies, de todas as formas, de todos os jeitos de
todos os tamanhos.
E por isso, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL é uma coisa
muito diferente, do que jamais se ouviu falar, ou por outra,
que nunca conheceram. Só conheciam a deformação e não o
porquê da deformação, desconheciam, mas hoje todos
sabendo o porquê dela, por meio da IMUNIZAÇÃO
RACIONAL.
E assim, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL tinha que ser
conhecida um dia; e até que chegou o dia de todos
conhecerem o seu lugar verdadeiro, para retornarem ao seu
mundo de origem: a PLANÍCIE RACIONAL.
Porque sabiam muito bem que não eram aí desse mundo
e por não serem aí desse mundo é que sofriam muito, sem
saber por que morriam sem querer morrer. Sofrendo e sem
saber dar solução do sofrimento, porque não eram daí. Não
são daí, já sabiam que não eram daí, mas não sabiam também
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de onde eram. Sabiam que não eram daí, sentiam que não
eram daí dessa terra, desse mundo, mas também não sabiam
de onde eram. Hoje, todos sabendo de onde eram; Racionais
puros, limpos e perfeitos, cá de cima da PLANÍCIE
RACIONAL.
Hoje todos sabendo de onde vieram e porque ficaram
assim desse jeito, sem saber de onde eram e sem saber que
não eram daí. Vivendo aí perdidos, por desconhecerem a
origem de tudo isso assim ser. Então sabendo que não eram
daí, tratavam de procurar distrações para não sentirem a vida,
não verem a vida passar, não sentirem o desespero, não
sentirem entrar uma infinidade de engambelos, distraindo-se
com muita fantasia, para iludir, distrair e não pensarem o que
a vida é, e matar o tempo se distraindo.
Assim viveram essa temporada toda sem saberem o
porquê aí viviam em angústia constante dizendo: Que
sofrimento, dia e noite, desanimados, nós estamos aqui
perdidos, sem termos uma solução, sem sabermos o porquê de
tudo, desconhecemos o porquê de tudo isso.
Vivemos aqui à mercê do nada, porque tudo acaba em
nada, per tudo acabar em nada, tudo é uma ilusão, As ilusões
são tantas que vivemos bem embriagados, para não sentirmos
o que a vida é.
Para não sentirmos porque estamos aqui perdidos e
vivemos assim estupidamente, vendo a vida passar, os anos
chegarem, a hora chegando de irmos embora, que está na
hora. Chegando a hora de ir embora. Para aonde? Ninguém
sabia para aonde ia, porque tudo não passava de um sonho e
superstições.
Assim, a Planície que se derreteu com o calor, com o
foco de luz que é o sol, que foi se derretendo aos poucos e que
virou uma goma, e esta goma, com o tempo foi derretida pelo
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calor até virar água, depois que virou água penetrou na resina
que virou cinza, e penetrando na cinza deu origem aos
micróbios, aos vírus, aos germes, tudo gerado pela água. Se
não fosse a água não existiam micróbios, nem vírus, nem
germes, não existindo micróbios, não existiriam seres,
portanto, tudo que existe em cima da terra é produto da água.
Se não houver água não gera, não nasce coisa alguma,
fica tudo seco e torrado, de forma que a água é a base de
todos os seres que existem, porque se não houver água, não
gera nada, não nasce nada, fica tudo seco, a água é que gera
os micróbios. Os micróbios, os vírus, os germens entram na
formação dos seres. Se não fosse a água não existiriam os
micróbios, os vírus.
De forma que tudo é produto da água. A água é que
penetrou na cinza apodrecendo-a e daí a formação dos
micróbios, dos vírus e dos germens, de todas as espécies e de
todas as formas. A água que se transformou em micróbios, em
vírus, e germens, para se transformarem em seres materiais,
em vegetações, em tudo enfim. Porque tudo nasceu da terra,
gerou da terra, produzido pela água. Se não houver água, a
terra permanece seca, sem produzir coisa alguma.
Portanto, a base de todos os seres que existem sobre a
terra é de origem e formação da água, que forma os seres seja
lá de que espécie for.
Assim, na água está tudo, se não houver líquido, o ser
humano não vive. Porque todos dependem do líquido da água.
A água é o fator das gerações, criações e formações, sem água
não nasce nada, não gera nada.
Então a água tem o seu coadjuvador que é o calor, são os
fluídos. São os fluídos que penetram e ajudam a encubação e
formação dos seres.
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Se não existir água, não existem seres, se não existir
calor, da mesma forma. Um em conjunto com o outro, um de
um pólo, e outro de outro. Sendo todos irmãos, porque vieram
todos de uma descendência só, por isso são unidos, e dessa
união, dessa deformação, é que faz a junção de toda a
geração, criação e formação.
Então a água dá o sentido e o calor á forma, o fluido dá a
forma, está aí a incubação feita pelo macho e pela fêmea. A
água é a fêmea e o fluido está dentro do calor é que é feito
pelo calor, dá a forma. Está aí o macho e a fêmea.
Então, é por isso que ninguém sabia o porquê das
gerações, criações e formações, assim nestes dois sentidos,
surgiram todos os seres que existem sobre a terra, todos os
seres que existem em baixo da terra, dentro da terra. Estão aí
as consequências da formação, geração e criação.
Se não existisse água, não existiria vida, porque a água é
que gera a vida e mantém a vida dos seres, e por isso, não
havendo água, seca tudo, morre tudo.
Portanto, está no calor o fluido da formação microbiana.
Um dá a forma, faz a forma, o outro compõe essa forma, gera
a forma, os fluidos.
Portanto, tudo que existe de seres no mundo, é de origem
da água, que penetrou na cinza, tornou-se micróbios, vírus e
germens. Então, um dá o sentido e o outro dá a fórmula do
sentido. A água é a fêmea e o sol é o macho.
E assim, precisavam um do outro para a formação dos
seres, para a produção dos seres.
É como a mulher que precisa do marido e o marido da
mulher, para a produção dos seres, e assim tudo é. Portanto, a
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base de toda a formação é a água e por isso tudo se derrete;
não havendo o sol com a água não há vidas, tudo seca, tudo
morre, tudo se acaba.
Então a água é que se transformou nos seres que existem
em cima da terra e embaixo dela.
Está aí o pedacinho da geração, criação e formação.
Porque não há efeito sem causa. Se tudo gera, nasce, cresce e
refloresce, é porque existe a causa.
A água dá a forma, e os fluidos que estão dentro do calor
compõe a forma. Está aí o porquê da razão de todos os feitos,
que existem nesse mundo, se não houver sol não há fluido e
não havendo fluido não há geração.
Então, a água dá a forma, e o fluido compõe a fórmula,
pela sua maneira de agir, como forma elementar da geração,
criação e formação.
Portanto, o mundo é composto de água, e por isso tudo
se derrete e tudo se acaba.
O vento, o ar, em sentido de alimentação. O ar alimenta
tudo, mas o ar provém do calor, é o calor que dá a fórmula.
Então, não havendo calor não há vento, o vento é gerado pelo
calor, e por isso, não existindo calor não existe vento.
Tudo originou-se com a deformação da PLANÍCIE.
Conforme foi se desligando cá de cima, foi entrando em
forma diferente, e daí, descendo cada vez mais, e conforme ia
descendo ia tomando forma diferente, quanto mais se
distanciava da planície que está cá em cima mais diferente ia
ficando, e os seres que iam progredindo por conta própria,
como já sabem, foram perdendo as suas virtudes e essas aí no
mundo, deram origem ao foco de luz.
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Esse foco de luz começou a esquentar e da Planície
começou a sair a resina, e esta resina da Planície é que deu
origem à terra.
Conforme ia esquentando, conforme o foco de luz ia
esquentando a planície, ia saindo esta resina da Planície e com
o tempo, com o calor do foco de luz, começou a empolar,
depois de empolada, torrada, e com o calor do foco de luz,
depois de torrada, virou cinza.
A esta cinza deram o nome de terra. A planície foi
ficando mole, depois gomosa e foi se derretendo até que virou
água, esta água penetrando na cinza foi ficando choca,
apodrecendo, e daí surgindo essa infinidade de micróbios,
germes e vírus de todos os tamanhos, que deram origem à
vegetação, aos animais irracionais e a tudo que existe em
cima dela.
Portanto, tudo se originou da Planície, a Planície é a
causa de toda essa formação microbiana.
Porque em primeiro lugar quem começou a descer foi a
planície, em segundo lugar os habitantes que vinham
progredindo por conta própria e foram perdendo as suas
virtudes que deram origem ao foco de luz. Então, quem partiu
para que desse origem a toda essa deformação, foi a planície
que não estava pronta para entrar em progresso, por isso se
desprendeu da outra que está cá em cima. A água é que deu
origem a tudo que existe, que se transformou em seres. Tudo
surgiu da água, porque tudo surgiu da Planície deformada.
Daí então o foco de luz é que deu a causa e o efeito dos
seres, e a terra e a água, a forma da origem dos seres.
A Planície deformada deu a forma e a origem dos seres.
Então tudo que existe é água. Água transformada em seres, e
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por isso tudo se derrete, é tudo micróbio, germens, vírus, uma
infinidade de ações, de massas condensadas para formação
desse ou daquele ser.
Então, a deformação é de várias categorias. Os
micróbios, os germens, os vírus visíveis materiais e os
pequenos invisíveis. Então existem corpos invisíveis, que se
deformaram de forma diferente, e ficaram invisíveis, não se
deformaram de todo. Os que se deformaram de todo viraram
lama, viraram matéria, e os que não se deformaram de todo,
deformaram-se em categoria superior, são justamente os
vírus, os micróbios visíveis de outra categoria, de categoria
superior aos visíveis. Então esses formaram os corpos visíveis
e invisíveis, sendo justamente seres visíveis de formação
diferente.
Então criando uma porção de corpos, de seres celestiais,
seres de várias espécies, de várias formas, corpos esses de
outras massas diferentes, por pertencerem a um plano
superior. Então deram o nome de planetas, cada um com a sua
vida própria, formação e outros vírus, de categoria superior
aos que se deformaram de todo e viraram lama.
E assim são os seres visíveis, os corpos visíveis, e tem os
corpos invisíveis, deformados em categoria superior aos da
terra. Então no espaço é onde habitam esses seres com vida
diferente da matéria, porque se incorporam aí aos médiuns e
se identificam de acordo com a cultura desse ou daquele
corpo, adotando e admitindo a instrução e educação porquê
também não sabem se definir, por serem pertences do
encanto. E por isso, mantêm os costumes e a vida da terra,
não podendo solucionar coisa alguma, porque desconhecem a
sua origem, a sua procedência, em seu verdadeiro natural,
como o encantado que se deformou em zero, nada.
Do nada vieram, e por serem seres deformados, ficaram
completamente desconhecidos de sua origem.
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Vivem
transtornados,
ficaram
completamente
desconhecidos da sua origem. E vivendo aí, nessas condições,
sem saberem por que vivem dentro desse encanto, como todos
que aí vivem.
Desconhecidos do porquê viviam aí dessa maneira.
Assim são todos os seres que se deformaram em categoria
superior uns aos outros.
Então tem os visíveis e tem os invisíveis; os visíveis da
atmosfera e os invisíveis do espaço, dos astros, e cada qual
com o seu grau de categoria, igualmente aos daí da terra,
porque todos são diferentes, todos são deformados, e todos do
espaço da mesma forma, são diferentes uns dos outros.
Todos são diferentes porque são deformados. Se não
fossem deformados não estavam aí. Eram puros, limpos e
perfeitos como os habitantes da PLANÍCIE RACIONAL.
Todos puros, limpos e perfeitos. Então, está aí a fórmula e a
causa da deformação, que é justamente a planície que se
deformou e que deu origem a toda essa deformação.
Portanto, a base de tudo está na água. A água, se
transformando em seres que começam da água e terminam em
água. Por isso tudo se derrete e se transforma outra vez no que
era. Portanto, na água está a vida. E por se deformar,
nasceram então os gases, os ventos e o ar. Esse ar conduzido
por um vapor que está fervendo dia e noite; tudo que está
gerando, fervendo, desprende um gás, esse gás se transforma
em ar, e quando se avoluma se transforma em vento. Quando
cresce demais e aumenta demais, se torna tempestivo, um
furacão, um tufão, ou outra espécie de vento qualquer do
norte, sul, leste ou oeste.
Tudo isso é devido estar fervendo. Por serem corpos em
decomposição, tudo ferve e tudo desprende os gases do corpo,
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que é o vapor. Todos são corpos em geração, em formação e
em decomposição.
Começam a desprender gases de todas as espécies, vapor
de todas as espécies, porque estão em decomposição. O vapor
desprendido de todos os seres, se transforma em gases, em ar,
em vento, que tem vida e alimenta vidas, porque surgiu das
vidas, originou-se das vidas, se transformou em outras vidas,
e tudo isso é de uma composição tão insignificante em
tamanho e tão poderoso que não dá para ninguém ver,
somente sentir.
E assim todos sentem, mas não vêem, tem vida e por isso
funciona, por isso existe, por isso produz os seus efeitos. O
vento produz os seus efeitos, o calor produz os seus efeitos, o
frio produz os seus efeitos, porque têm vida. São vírus de
outras espécies, de outras formas, de outras categorias de
deformação, tudo por vir se degenerando e por isso tinham
um dia que chegar aos seus lugares, para não irem para pior,
porque tudo que degenera enfraquece, diminui, e com o
tempo desaparece, se transformando em outros seres muito
piores.
Então, chegou agora a IMUNIZAÇÃO RACIONAL
para que todos se imunizem e voltem ao seu lugar de origem,
que é a PLANÍCIE RACIONAL. Já sabem muito bem o
porquê desse mundo assim ser, e o porquê de todos assim
serem, que é esta grande variedade, ou esta infinidade de
vírus, micróbios, germens de todas as espécies, de todas as
formas, visíveis e invisíveis.
A eletricidade é fogo, é um micróbio poderoso, é um
vírus poderoso, por isso é gerador de vidas aparentes. O
magnético, o fluido magnético é o vírus poderosíssimo que
atua sobre todos, e por isso de uma força poderosa, é da
categoria dos bichos, dos vírus, dos micróbios e dos germens
que existem em uma infinidade de categorias, assim como
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existe uma infinidade de seres diferentes. E por serem
diferentes em formação microbiana, é que pertencem ao
conjunto da deformação.
E assim, esse é um conjunto microbiano, o encanto é um
conjunto microbiano, de germens de todas as espécies, de
todas as formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras.
Tudo formação da água, havendo água, gera, nasce, cresce e
refloresce. A água transformada em uma infinidade de seres
diferentes uns dos outros, e por isso forma-se um conjunto
microbiano visível e invisível. Em matéria visível e em
condensações invisíveis e visíveis de outras formações, que se
formaram pelas virtudes da Planície e da resina. Então deram
conseqüência a outros seres, as virtudes se reunindo e
formando corpos que são as causas e a origem dos planetas.
Tudo isso virtudes que conforme iam se deformando iam
degenerando, como uma coisa que se transformava em outra,
em outros seres. Como o ar que se acumula, a massa depois
de acumulada torna-se um poderio, torna-se um poder
invisível e daí tem que fazer o seu giro e sai desbastando tudo.
Essa massa tem vida, e por isso dá vida e tira vida. Constrói e
destrói. Espalha-se e depois torna a se reunir, torna a se
condensar em uma massa poderosa.
E assim é tudo, nesse conjunto elétrico e magnético,
somente para destruir, porque está deformado. O que é
deformado está mal, vai sempre de mal a pior, porque vai se
transformando, degenerando, minguando. E se transformando
em outros seres e pela multiplicação da degeneração chega à
extinção, se transformando em outros seres e extinguindo-se
entra em outra formação mais degenerada. Então, tudo se
transforma, porque tudo se degenera e o que degenera,
diminui, o que diminui enfraquece, o que enfraquece vem a
desaparecer pelo seu estado de decomposição e se
transformando em outros seres.
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Então, essa deformação, só ia em multiplicação, de pior
para pior. Agora, chegando a IMUNIZAÇÃO RACIONAL na
terra para explicar e dar a conhecer o porquê desse encanto, o
porquê dessa formação assim, o porquê de todos serem assim
e o porquê de tudo ser assim. Porque eram encantados e
ignoravam a origem de tudo, a origem do mundo e a origem
do seu ser.
Agora, desencantados pelo verdadeiro conhecimento da
origem do seu ser e da origem do mundo, voltando todos ao
seu lugar de origem por meio da IMUNIZAÇÃO
RACIONAL.
Porque já andavam todos aí, a caminho da extinção dos
seres, a caminho bem próximo da extinção dos seres, pelo
progresso da degeneração. Tudo que se degenera se
transforma e tudo que se transforma, enfraquece, tudo que
enfraquece diminui e depois desaparece.
E agora está aí o conhecimento da descida e o
conhecimento da subida, para o lugar de origem de todos,
porque já sabem muito bem que são animais Racionais, e a
origem é Racional. Onde é esta base de origem? É a
PLANÍCIE RACIONAL, o outro mundo que deu
conseqüência a esse que habitam. Porque não há efeito sem
causa, se existem esses feitos que é o mundo, é porque existe
a causa, é porque existe a razão do por que dessa formação
assim.
Está aí a razão dessa existência perdida, por não serem
daí, e por isso perdem a coisa mais preciosa que pode existir:
a vida. Porque não são daí. São de outra vida, essa é a vida
deformada, a vida verdadeira é a vida Racional. Essa aí, como
já sabem, é a vida das aparências, aparentando que têm vida
até não poderem mais aparentar, por que acabou-se a vida. E a
coisa mais triste que pode existir, para o que vai e para o que
fica é a morte. Porque ninguém quer morrer, todos querem
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viver, mas a vida verdadeira não é essa, essa é uma falsa vida,
é uma vida aparente, pois estão com vida hoje e amanhã está
sem ela, não sabendo por quê.
De forma, que chegaram a esse ridículo. Vivem aí em
lama, porque matéria é lama, desconhecidos do porquê eram
lamas em pé, desconhecidos da origem dessa lama, da origem
de serem assim como são, ninguém nunca soube, viviam aí
infelicitados desse jeito, se alimentando com ilusões e
fantasias, tudo aparência só, por tudo ser mentira, porque tudo
se acaba. Hoje é novo amanhã é velho, hoje presta amanhã já
não presta, hoje é bom e amanhã é ruim, hoje gosta e amanhã
não gosta, hoje quer e amanhã não quer.
Enfim, uma vida de tristeza, por ser uma vida de
decepções, boa aparente, mas má porque tudo é aparência,
tudo é fantasia; uma vida triste, hoje está alegre, amanhã está
chorando, amanhã está triste e depois está tomado de uma
emoção, de uma paixão. Enfim, num desespero por não ser
essa a verdadeira vida. Toda acidentada, cheia de
intranquilidade, cheia de males por todos os lados, por todos
os cantos, enfim, uma vida de heróis aparentes, de heróis da
lama, de heróis da matéria, que matéria é lama. E qual é a
grandiosidade da lama? Nenhuma! Basta ser matéria para ser
lama, para não ter valor algum, mas por estarem traídos pelas
aparências, pelas fantasias, pelas artes, pelas pompas, pelos
seres que sugestionam e emocionam, é que ficaram
embriagados por esse acúmulo de aparências que julgavam
estar certo e vendo na mesma hora o fracasso de tudo, por não
estar certo. Hoje estão bons, amanhã doentes, hoje estão
vivos, amanhã estão mortos.
Hoje está bem, amanhã está mal. Tudo sugestão e alta
sugestão, embriagados nesse embrião de asneiras que cegava
todos, e todos cegos procurando o bem, procurando o direito e
nunca o encontrando. Procurando o sossego e nunca o
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encontrando, por admitirem essa vida falsa, essa vida aparente
como se fosse verdadeira, por desconhecerem a verdadeira.
Vivendo em falso, surpreendido sempre com os golpes
cruéis e vivendo nesse desespero, nessa intranquilidade, sem
sossego, assustados, com medo de tudo, com tudo
assombrados e sem terem onde se agarrar e com quem se
agarrar para se verem livre dos males, e por isso estão aí
sendo tragados pelos males, sendo vítimas dos males, por não
terem, como nunca tiveram, quem os livrasse dos males,
quem os livrasse dos sofrimentos, das dores, dos tormentos,
dos desastres, dos dissabores, das doenças, dos padecimentos
e das injustiças.
Nunca tiveram com quem se agarrar, como nunca existiu
esse ou aquele que pudesse livrá-los de tanto sofrimento. Por
isso, por não terem é que sempre o sofrimento se multiplicou
desde que nascem, sofrendo até que morrem. Nunca tiveram
com quem contar, com quem se agarrarem para se livrarem
dos males das tempestades.
Vejam o quanto viviam iludidos e iludindo os demais,
sugestionados por sujeira por asneiras. Isso é uma fantasia,
pensando estarem bem assistidos e o sofrimento provando o
contrário. Sendo tragados pelos sofrimentos, com a prova
evidente que nunca tiveram com quem contar para livrá-los
dos padecimentos, dos sofrimentos, que são de um modo
geral. Tudo sugestão, alta sugestão, e os males sempre se
multiplicando por nunca existir quem pudesse livrá-lo dos
males atordoantes dia e noite.
Nunca existiu com quem pudessem contar para abolir o
sofrimento, para abolir os males da vida de todos. E vivem aí
de aventuras. Aventurando, experimentando para acertar ou
não, nessa vida de inconscientes, nessa vida de desequilíbrio,
nessa vida onde sempre persistiu a chama da maldade, por a
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vida ser de matéria, de lama, e por assim ser, por si mesmo se
acaba e por se acabar, tudo se destrói, porque o mal por si
mesmo se destrói.
Agora está aí em vossas mãos a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL. Agora têm com quem contar, agora têm onde se
agarrar, e por isso, está aí o equilíbrio de todos, e o porquê do
equilíbrio: a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o fluido Racional.
Os fluidos que não pertencem ao animal Racional é o
elétrico e magnético, os fluidos desajustadores, e o fluido do
bem, é o fluido Racional. Agora têm com quem contar, têm
onde se agarrar, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Porque na IMUNIZAÇÃO RACIONAL está a base de
tudo, a origem de todos, a base do natural de todos, e como
viviam aí encantados, desconheciam a base de onde surgiu
esse encanto e de onde surgiu tudo isso. Viviam sem saber por
que viviam nesse mundo, e hoje conhecendo a base
verdadeira, a base que deu origem a esse mundo encantado.
Hoje conhecendo a base, todos estão saí-vos eternamente
do sofrimento do corpo e do sofrimento da vida, por estarem
sendo orientados pela sua base de origem: a PLANÍCIE
RACIONAL. De onde se originou o animal Racional, que se
deformou.
Então, hoje todos brilhantemente de parabéns, com sua
situação definida e a definição do mundo, desse mundo que
não sabiam por que existiam nele, nem o porquê dele, que é o
mundo do elétrico e magnético, o mundo do encanto.
Então, conhecendo a sua base de origem como estão
conhecendo, todos vão receber a sua verdadeira luz, a Luz
Racional, recebendo sempre todas as orientações precisas para
o equilíbrio de todos, bem-estar de todos, felicidade de todos,
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o equilíbrio Racional, o progresso Racional, por estarem
sendo orientados pelo seu mundo de origem: a PLANÍCIE
RACIONAL. Então, a multiplicação do bem.
O encanto, do elétrico e magnético, a multiplicação do
mal. Agora sim, todos têm com quem contar e onde se
agarrar, que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. E assim,
quantas voltas já deram aí no elétrico e magnético, para
conseguir somente sofrimento, desde que nascem.
Nascem, já estão sofrendo, sempre trabalhando todos
para amenizar o sofrimento e o sofrimento sempre se
multiplicando para todos, porque todos iam de pior para pior,
o sofrimento tinha que se multiplicar.
Agora sim, estão felizes para o resto da vida, porque não
vão nascer mais aí nessa lama para sofrerem sem recompensa
alguma. A recompensa era para pior, sofrer cada vez mais e
sofrendo sempre, essa é que era a recompensa, e depois de
tanto sofrer, vindo a extinção do seu ser.
E assim a IMUNIZAÇÃO RACIONAL chegou em
tempo de salvar todos por meio do conhecimento do
desenvolvimento Racional. A pessoa adquire o fluido do
mundo de sua origem, o fluido Racional dentro do seu eu e
fica ligado ao seu mundo de origem, a PLANÍCIE
RACIONAL, sendo iluminado pela Luz Racional.
Daí nascendo na pessoa a Vidência Racional, a pessoa
vendo tudo cá em cima, o mundo de sua origem, o seu
verdadeiro mundo, a PLANÍCIE RACIONAL, e daí, tendo
todas as orientações precisas Racionais, para o equilíbrio da
vida Racional, do progresso Racional.
Então sim, tudo dando certo na vida da pessoa,
extinguindo o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida, por
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serem afastados os dois fluidos destruidores. O elétrico e o
magnético sendo retirados do corpo por entrar no corpo o
fluido puro, o fluido Racional.
Então aí a felicidade será para o resto da vida, e daí
vindo o prolongamento dos anos de vida, por haver a paz, o
sossego, a tranquilidade, a verdadeira felicidade.
O causador de todas as doenças e de todo aniquilamento
do corpo humano, o elétrico e magnético, o destruidor do ser
humano é que fazia o ser humano sofrer cada vez mais, sem
ter fim o sofrimento. Porque o elétrico e magnético não dá paz
a ninguém, acabam com a saúde da pessoa em pouco tempo,
por causa do sofrimento atordoante, devido a esses dois
fluidos destruidores.
E assim o mundo na fase brilhante, Racional, quanto
mais a pessoa vive, mais tem prazer de viver, mais tem
vontade, por viverem todos em paz, em harmonia, em
verdadeira tranquilidade, verdadeira felicidade, verdadeira
fraternidade e alegria permanente. Mas agora, aí como estão
vivendo, ligados ao fluído elétrico e magnético, a pessoa tem
certas horas que desanima até de viver.
Lutam tanto para se livrarem do sofrimento e, quanto
mais lutam, mais sofrem, sem sossego, sem paz, intranquilos,
desgostosos, aborrecidos de tantos contratempos dentro do
elétrico e magnético. No elétrico e magnético a pessoa vivia
igualmente a um bicho, com medo de tudo, sempre cem
medo, desconfiado de tudo, sempre pensando uma infinidade
de coisas, insatisfeitos, sempre nervosos, aborrecidos,
intranquilos. Vivia num inferno em vida, enfrentando sempre
os adversários. Enfim, sem garantia alguma sem apoio, sem
ter com quem contar, sem ter onde se agarrar. Viviam todos
num desequilíbrio infernal, numa desarmonia constante, numa
preocupação e expectativa constantes. Faltava pouco a pessoa
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enlouquecer de uma vez, é tanta coisa que a pessoa fica tonta,
horas em que até dói a cabeça, horas que a pessoa não sabe o
que vai fazer da vida, não tem sossego de dia, não tem
sossego de noite.
O elétrico e magnético trazia todos de canto chorado, as
alegrias muito momentâneas, o resto é lutar só, guerrilhar por
aí. Para vencer o que? Pois são vencidos pelo sofrimento e
pela morte. Certas horas a pessoa se desanimava da vida, por
isso, por aquilo, por aquilo outro, por tantas coisas que
acontecem na vida da pessoa. Tantas coisas que muitas vezes
a pessoa se desanimava a dizer: Estou desaminado, não
agüento mais viver assim, vou dar sumiço. Horas de
desespero, de desequilíbrio, de choro, de raiva, sofrendo, de
desgosto, de aborrecimento, enfim, um desequilíbrio que
faltava pouco enlouquecer, tudo isso, aí no elétrico e
magnético.
As monstruosidades, as injustiças, enfim, um montão de
ruínas feito por esses dois fluidos destruidores do ser humano,
causadores de todo o infortúnio do ser humano, o elétrico e
magnético. O elétrico é fogo, e todos tinham que ficar
pegando fogo assim desse jeito. O magnético é só mal puro, e
queimando, ficava o ser humano sem sossego, por mais que
procurasse o sossego nunca o encontrava. Não estava
sossegado em lugar nenhum, por causa desses dois fluídos, e
por isso, não tinha estabilidade. Nunca estava satisfeito, não
havia satisfação por causa desses dois fluidos destruidores.
Por não conhecer o seu verdadeiro natural e a sua verdadeira
origem, estava admitindo que a vida fosse essa mesma, que a
natureza fosse assim, que fosse essa assim mesmo, porque
desconheciam o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira
origem.
Então, diziam: A vida é essa mesma. Porque ninguém
nunca se conformou com o sofrimento. Ninguém nunca se
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conformou com a morte. Na mesma hora que dizia que a vida
era essa mesma, não se conformava com ela, de tanto
sofrerem, pois o sofrimento sempre provou que a vida não era
essa, essa falsa vida, a vida de aparências, a vida de mentiras,
de sofrer só, e a pessoa vive com medo, não sabe como vai se
vingar, não sabe como vai morrer, se vai morrer de um
câncer, se vai morrer de um desastre, se vai morrer assim, se
vai morrer assado, se vai morrer estrangulado, a pessoa vive a
vida inteira com medo, com medo e receosa de tudo,
desconfiada com tudo. Uma vida de desequilíbrio
monstruoso, devido aos dois fluídos o elétrico e magnético, os
fluidos destruidores; o elétrico é fogo, para queimar tudo,
destruir todos, e o magnético mal puro, e sossego, de jeito
algum.
E hoje todos sabendo o porquê disso tudo, o porquê
assim eram, todos conhecendo a verdadeira origem de
Racionais. A origem é Racional. E onde é a base de origem?
Na PLANÍCIE RACIONAL, uma planície muito grande,
muito mais do que aí, com seus habitantes, e progresso de
pureza. Não há sexo, é um ser só, não há fêmea nem macho, é
um ser só, o Racional. É puro, limpo e perfeito. Hoje,
descoberta a natureza de todos, o natural de todos, a origem
de todos.
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A DATA DO NASCIMENTO DO
ESPIRITISMO NA TERRA

E assim, estão homenageando a data do nascimento do
espiritismo na terra, que é o caminho certo para encontrar a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Homenageando a data do
nascimento do espiritismo na terra, porque é o princípio para
encontrar a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, e não espírito de
preto velho.
Já sabem muito bem que isto tudo foi preciso ser assim
por causa da convicção do povo. O povo foi criado com essa
instrução, sendo instruído que tinha espírito e alma no corpo,
para que os invisíveis fossem recebidos pelo povo, tinham que
mentir, dizer que eram espíritos de pessoas falecidas, para
serem recebidas pelo povo, de acordo com o seu
conhecimento.
Então os espíritos se incorporavam nos médiuns, se
identificando como entendiam e como entendem.
E assim, esse foi o princípio para libertar todos, como
estão conhecendo agora com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Então, tinham que se identificar para que fossem
recebidos pelo povo, fazendo, assim, uma infinidade de
representações, daí, então, nascendo a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL
Então, estão homenageando o nascimento do
espiritismo na terra, que é o curso primário, para daí, então,
encontrar a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
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É o curso primário para se encaminhar para o
conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Então, não
estão homenageando o espírito do preto velho, que nunca
existiu e nem existe. E, assim, tinha que se incorporar nos
médiuns, se identificando assim, para que fosse recebido pelo
povo, devido à instrução que todos tinham e têm, de que têm
um espírito no corpo, têm uma alma no corpo e que, depois de
morto, a alma ou o espírito vai para o espaço.
Então, para serem recebidos, se identificavam como
entendiam, como espírito de preto velho, como espírito de
caboclo, espírito de vovó, como espírito de doutor, como
espírito do pai deste, de pai daquele, da mãe deste, da mãe
daquele, como espírito de um santo, da maneira que
entendiam de se identificar, de acordo com o meio.
Assim foi, para que tivessem conhecimento da existência
dos habitantes aqui no espaço, para depois, então, serem
libertados e esclarecidos, para encontrarem o caminho certo,
que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Então, não estão prestando homenagem a espírito de
preto velho, e sim, prestando homenagem ao nascimento do
espiritismo aí na terra; homenagem ao nascimento do
espiritismo na terra, que é o caminho para encontrar a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Para encontrar o certo. O
princípio do caminho para encontrar o certo.
O espiritismo foi para o ser humano uma espécie de
lapidação, lapidando o ser humano, para encontrar, depois de
lapidado, o caminho certo, que é a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL.
Então, estas homenagens são feitas ao nascimento do
espiritismo na terra, e não homenagem a espíritos, de espécie
alguma. Quem vem do espiritismo tem mais facilidade de
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interpretar a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Porque já está
mais lapidado para encontrar o caminho certo, que é a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Espiritismo não passa de um curso primário, como estão
vendo e como estão conhecendo, é o curso infantil, é a
infância para chegar a conhecer e encontrar a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL; aí, então, já estão adultos.
Hoje, os mestres do encanto cada vez mais encantados e,
por isso, tinham a vida como se fossem essa mesma, porque
não podiam, de forma alguma, saber que eram encantados e,
por isso, pensavam que a vida fosse essa mesma, tinham a
vida como se fosse assim mesmo: Nós temos que viver assim
mesmo, porquê a vida é esta.
Então, os mestres do encanto procuravam lapidar tudo,
aperfeiçoar tudo aos modos e aos métodos do encanto. Como
se a vida fosse essa mesma. Então, diziam, como os
encantados ainda dizem: Assim é que está direito, assim é que
está certo, assim é que está bom, assim é que está bonito,
assim é que está brilhantemente perfeito. Mas, assim diziam,
inconscientemente, porque os mestres do encanto tinham a
vida como se fosse essa mesma.
Procuravam então, progredir, multiplicar o progresso do
encanto, procurando o aperfeiçoamento do encanto, então,
diziam: O puro é este, isto assim está puro, está bem, está
perfeito.
Métodos e modos dos mestres do encanto, dos mestres
do sofrimento, dos mestres da deformação, dos mestres da
inconsciência, porque está bem hoje, mas não está amanhã,
presta hoje, mas não presta amanhã, é bonito hoje e feio
amanhã, porque tudo fica velho, tudo se acaba, por tudo ser
mentira.
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Então, os mestres da conservação da mentira, os mestres
enganados consigo mesmos, por serem encantados, mentindo
a vida inteira, porque hoje é bom e amanhã é ruim. Porque
tudo se acaba. Hoje parece que está com saúde, de repente
perdeu a vida, de repente perdeu a saúde. Tudo é aparência
só; os mestres das aparências, os mestres conservadores das
ilusões, os mestres conservadores das traições, os mestres do
encanto, os mestres encantados.
Os mestres que sempre mantiveram todo o sofrimento do
mundo. Os mestres que sempre mantiveram todas as
monstruosidades, os mestres que sempre mantiveram todas as
ruínas do mundo, os mestres que nunca souberam de onde
vieram nem para onde vão.
Os mestres que nunca souberam por que todos assim
são, os mestres que nunca souberam por que o mundo assim
é, os mestres que nunca souberam porque aí nasceram, os
mestres que nunca souberam para que aí nasceram, os mestres
que sempre conservaram todos os mistérios, os mestres que
até hoje ignoram o porquê de estarem vivendo aí, em um
mundo que desconhecem o porquê dele.
Vivendo inconscientemente, vivendo sem saber por que
essa vida se constituiu assim, os mestres do encanto, os
mestres mantedores das aparências, os mestres que mantêm as
ilusões, enfim, os mestres que mantêm os sofrimentos de si
mesmos e de todos. Os mestres do sofrimento, os mestres das
monstruosidades, os mestres do desequilíbrio. Enfim, os
mestres da inconsciência, os mestres variados, os mestres
doentes e, por serem doentes, se acabam.
Os mestres que desconhecem: QUEM ÉS TU, QUE A
ILUSÃO É TANTA, QUE ÉS INCAPAZ DE DEFINIR O
TEU EU. Enfim, encantado que desconhece porque é
encantado, vivendo sofrendo, amargurado, agonizando desde
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que nasce até que morre, sem saber por quê. Os mestres que
nunca souberam por que todos são condenados a sofrer, os
mestres que nunca souberam por que são condenados a morte.
E ninguém quer morrer.
Então, o que são esses mestres todos, o que são todos
esses mestres? Por ser o mundo uma deformação, mestres dos
deformados, mestres da deformação, mestres que nunca
souberam o porquê dessa deformação, mestres que nunca
souberam o porquê dessa lama, o porquê desse corpo de lama,
porque matéria é lama, os mestres que nunca souberam o
porquê da existência desse mundo, desse encanto.
Enfim, os mestres dos cegos, os mestres cegos, por que
nunca souberam ao certo o porquê de sua existência nem
nunca souberam ao certo o porquê da existência desse mundo
misterioso, e enigmático.
Então, são mestres de que?
Mestres das trevas, que nunca souberam por que vivem
aí dentro desse fogo, desse mundo deformado, desse mundo
de fogo dia e noite.
Enfim, tantos mestres e todos sábios e, afinal das contas,
não sabem responder o certo de tudo, nem nunca responderam
certo a razão de estarem aí, vivendo nesse mundo sem
saberem por quê.
Então, todos esses mestres do encanto, todos esses
mestres sofredores; o que são afinal esses mestres? Nada.
Igualmente aos demais.
Então, trata-se do saber do nada, mas o saber do nada
não adianta nada, o saber do nada não vale nada. Começaram
do nada, se formaram num tudo aparente, para acabar em
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nada. Então, o que adianta o saber do nada? Nada. Porque o
nada não tem valor, valor de nada é nada. Então, o que
adianta todo este saber do nada? Não adianta nada.
Saber só para sofrer, sem saber o por quê? Morrer sem.
saber por quê? Sem querer morrer? Então, o que adianta esse
saber? Nada. Tudo não passa de um paliativo, de remediar,
não passa de uma ilusão, todos iludidos que sabem. Sabem o
que? Sofrer sem saber por quê e morrer sem saber por quê. Se
soubessem não morriam, se soubessem não sofriam, se
soubessem não eram como são.
Portanto, toda a sabedoria do encanto é uma sabedoria
do nada, uma sabedoria que surgiu do nada e acaba em nada.
E por isso, tudo se acaba, tudo é ilusão.
E, assim veja quanta caduquice e quantos cegos de olhos
abertos. Os mestres do encanto nunca poderiam, de forma
alguma, solucionar o sofrimento, tinham que multiplicar o
sofrimento sempre, por serem encantados. O encantado não
sabe por que é encantado; os mestres do encanto não sabiam
por que eram encantados nem porque todos eram encantados.
Sabiam que existiam esses mistérios todos, que ninguém
dava solução, mas não sabiam o porquê deles. Porque não
sabiam o porquê de sua existência aí nesse mundo. E, por não
saberem o porquê de sua existência aí nesse mundo, não
podiam dar solução ao sofrimento.
Não sabiam o porquê da revolta da natureza com seus
habitantes, ignoravam tudo e se intitulando mestres, mestres
de que? Do encanto?
Encanto quer dizer sofrimento, encantado, agoniado,
agonizando, sem solução, até que se desencante para se
salvar.
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Então, com esses títulos todos de mestres do encanto e,
conservadores de sofrimento e da multiplicação deles, por não
poderem, de maneira alguma, dar solução.
Veja o ponto a que chegaram os mestres do encanto,
quanto mais procuravam amenizar o sofrimento, mais o
sofrimento se multiplicava, mais o sofrimento se
multiplicando sempre.
Então, mestres de que? Mestres do sofrimento, mestres
para multiplicar o sofrimento de todos, como ai está no
mundo, o sofrimento se multiplicando cada vez mais entre
todos, e o mundo inteiro cheio de mestres, mestre que sofre
também, não é mestre.
Sabedoria de mestre só para sofrer. Isto não é saber.
Sofrem os que dizem que sabem e sofrem os que não sabem.
Sofrem os que dizem que conhecem, sofrem os que não
conhecem. Portanto, mestres de que? Mestres sim, do
sofrimento, mestres que multiplicam o sofrimento. Parece que
amenizam, mas aparências não são verdades, e se multiplicam
direto.
Portanto, são mestres somente na palavra, não como
título. Pois, não resolvam a situação dos mesmos, e de todos,
e do mundo; de maneira alguma, como nunca resolveram.
Hoje sim, os mestres do nada, porque surgiram do nada e
se acabariam em nada, estão sabendo o porquê desse nada,
sabendo porquê tudo surgiu do nada, sabendo porquê tudo
começa do nada, sabendo porquê tudo se originou do nada, os
mestres do nada, sabendo hoje, o porquê desse tudo aparente e
porque tudo isto não passava de um embuste.
Embuste quer dizer mentira e, por ser mentira, por ser
embuste, tudo se acaba.
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E assim, os mestres do nada, hoje, conhecendo e
sabendo o porquê que eram assim, por que nasceram assim,
porque geraram assim, e porque ficaram assim. Os mestres do
nada, hoje, sabendo por que assim são, de onde vieram, como
vieram, porque vieram, para onde vão, como vão e porque
vão. Hoje, tendo em mãos o verdadeiro conhecimento da
origem desse encanto e da origem do seu ser.
Então, está aí a realidade e a razão. A razão é derivada
da base Racional. Hoje, os mestres do nada, conhecendo o seu
verdadeiro natural e porque se deformaram em animais
Racionais, os mestres do nada, hoje, conhecendo a origem do
seu ser e conhecendo o seu verdadeiro natural e sabendo que
estão fora do seu verdadeiro natural. E, por isso, sofrendo a
vida toda, sem solução.
Os mestres do nada, hoje, com a solução de sua
verdadeira redenção, de onde vieram e para onde vão, e como
vão.
E assim, veja quanto tempo de lutas perdidas aí nesse
nada, dando valor ao nada como se tudo fosse, brigando por
esse nada, guerreando por esse nada, se aborrecendo per esse
nada, se enraivecendo por esse nada, uns contra os outros por
esse nada, porque não sabiam o porquê desse nada. Sim, tudo
surgiu do nada, formou-se nesse tudo aparente para acabar em
nada. Veja quanto tempo de lutas perdidas, nesse sacrilégio
infernal.
Hoje, com a verdadeira solução em mãos, para irem
todos para seu mundo de origem, seu mundo verdadeiro, por
meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Sabem que não eram daí, já sabem há muito que não são
daí, e por não serem daí é que sofrem muito, até morrer, até
desaparecer, até se transformarem em outros seres, até se
transformarem no que eram.
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Então, hoje, convencidos pelo conhecimento que têm em
mãos, sabendo que não são daí desse encanto, sabendo o
porquê de tudo e tratando de conhecer o que é
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para irem para a sua moradia
eterna, a PLANÍCIE RACIONAL, por meio do conhecimento
da IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
E, assim, os mestres do encanto desconheciam o porquê
tinham essa índole de querer tudo direito, tudo certo, tudo
bom, perfeito, tudo limpo. Desconheciam porque tinham essa
índole. Não sabiam por que eram assim, e por que tinham essa
índole de querer tudo direito, tudo puro, tudo certo, tudo bom,
tudo bonito, tudo brilhando, desconheciam porque tinham
essa índole assim.
E, hoje, estão conhecendo e sabendo que, se existe essa
índole de quererem ser santos, serem puros, quererem fazer
tudo direito, tudo certo, andar direito, andar certo, se isto
existe no ser humano, é porque existe a causa do ser humano
ser assim. A causa é porque são de origem pura, de origem
Racional de puros, limpos e perfeitos. Está aí o porquê do seu
nascer e o de terem essa índole, em querer tudo certo, tudo
puro, tudo direito, tudo perfeito.
Está aí a causa de serem assim, mas, por se deformarem
em animais Racionais é que ficaram desconhecidos de sua
origem e, ficando desconhecidos da sua origem, não sabiam o
porquê eram assim, de quererem tudo direito, certo, tudo
perfeito, tudo brilhando, tudo puro, falando em pureza.
Não sabiam, agora estão sabendo que são de origem pura
e que se deformaram, e não sabiam, também, que eram
deformados. Então, aí na deformação, nunca podiam
encontrar o puro, o certo, o direito, porque são deformados.
Desconheciam o porquê eram deformados. Não sabiam
porquê que eram assim. Hoje, estão sabendo o porquê se
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deformaram assim. E, nessa deformação, na matéria, no mal,
na lama, não podiam encontrar a pureza, o certo, a perfeição,
o direito, o equilíbrio; não podiam encontrar, de jeito algum,
porque tudo se transforma, porque tudo é irregular.
Da água, que é o espermatozóide, se transformam em
micróbios, esses micróbios geram a formação, que se
transforma nesse tudo aparente, para depois se transformar,
outra vez, no que eram, nada; começando do nada e acabando
da mesma forma, em nada.
Então, nunca que podiam encontrar o puro, o certo, o
perfeito, na deformação, porque tudo se degenera e tudo se
transforma, hoje é uma coisa amanhã é outra e, por isso, hoje
está certo assim, amanhã já não está. Hoje está novo, amanhã
está velho. Hoje está bom, amanhã está ruim.
Não podiam encontrar o certo, mas tinham e têm essa
índole de sempre procurarem o certo, o direito, o perfeito, o
bom, o puro. Têm essa índole, desconheciam-na, e ela é
justamente dos Racionais puros, limpos e perfeitos, que são a
origem dos animais Racionais.
Não podiam, de forma alguma, na matéria, na lama,
encontrar o que a índole pedia, o que a índole pede: o perfeito,
o puro, o santo, o direito, o certo, não podiam de maneira
alguma encontrar, porque hoje está certo, mas amanhã já não
está.
Hoje está bom assim, amanhã já não está. Hoje é certo
assim, amanhã não é. Tudo se modifica, por causa da
degeneração, da deformação dos seres. Está aí por que houve
santo, falavam em pureza sem serem puros, são de matéria
cheia de defeitos, sujeites a todos os contratempos, são
deformados, mas procuravam o certo, procuravam o puro e
nunca puderam encontrar, porque na matéria não tem certo,
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puro nem santo, é um ser deformado e por isso se transforma
em outros seres, mas a origem é de Racionais, puros, limpos e
perfeitos.
E por serem de origem Racional, por serem de origem
pura, é que se deformaram, mas tem esta índole de puro, tem
esta índole de pureza, de querer tudo certo, tudo direito, tudo
perfeito, tudo limpo, tudo bonito, tudo brilhando. Mas vendo
que tudo isto não passa de aparências só e, por isso, hoje é
uma coisa amanhã é outra, hoje gosta amanhã não gosta, hoje
está bom amanhã já não está. Hoje é novo amanhã é velho,
amanhã já está velho, já não serve mais. Enquanto o objeto
era novo estava muito bom, estava certo, estava direito, ficou
velho já não serve. Está aí o porquê que tinham essa índole de
procurarem acertar em tudo e procurarem querer tudo direito,
tudo belo, tudo bonito, tudo brilhando, é a índole Racional,
deformaram-se em animais Racionais, mas ficaram com a
índole.
Está aí porque que eram assim e o porquê que
desconheciam de serem assim, desconheciam porque estão aí
deformados e desconheciam porque que eram deformados.
Hoje estão sabendo como foi que se originaram e porque
ficaram desconhecidos de sua origem, e que, qualificaram o
ser humano de animal Racional, porque viram que eram de
origem pura, mas nunca puderam descobrir a origem dessa
coisa pura, que é de Racionais puros, limpos e perfeitos.
Viram que eram de origem pura, devido o ser humano
procurar o certo, procurar o bem, procurar o bom, procurar o
direito, o perfeito, querendo se aperfeiçoar em tudo, querendo
ver tudo brilhando, porque são de índole pura, são de índole
Racional, são de origem Racional, mas deformados aí na
matéria, querendo fazer aí na matéria o que nunca puderam
fazer, porque na matéria tudo se transforma, tudo se acaba,
tudo se degenera, não podiam nunca encontrar na matéria a
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verdadeira perfeição, o verdadeiro certo, porque tudo é
aparência só. Hoje é uma coisa amanhã já é outra.
E por isto hoje está novo amanhã está velho, hoje gosta
amanhã já não gosta, e é por isto que tudo enjoa, é por isto
que são insaciáveis, por serem imperfeitos.
Está aí o porquê de serem assim, à procura do certo, do
bom, do direito, do puro. Está aí, é por serem de origem
Racional, de origem pura, limpa e perfeita, mas que se
deformaram em animais Racionais.
Os mestres do encanto nunca puderam desencantar-se e
desencantar o mundo, por serem encantados e, assim,
conservando-se fora do seu natural. São conhecedores que o
verdadeiro natural não é esse que adotaram e, por isto, em
contradição com esse natural. Pela seguinte forma: ninguém
se conforma de ser assim como é, sofredor e mortal; ninguém
se conforma de ser assim; ninguém se conforma com o
sofrimento, ninguém se conforma com a morte.
E, por serem encantados, por serem mestres do encanto,
é que nunca puderam se desencantar, para conhecer o
verdadeiro natural. O verdadeiro natural é o de Racionais
puros, limpos e perfeitos. Habitantes do outro mundo, a
PLANÍCIE RACIONAL, o mundo que deu conseqüência a
esse. Sabiam que eram animais Racionais, mas desconheciam
a origem e, por desconhecer a origem, desconheciam o
verdadeiro natural. Não conhecendo a origem, muito menos o
natural. E viviam aí adotando esse natural, mas não se
conformando com ele, se maldizendo a vida inteira, por a vida
ser de sofrimentos até morrer.
Então não sabiam por que eram sofredores, não sabiam o
porquê eram mortais. Por não saberem de onde vieram e nem
para onde vão.
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E vivendo nesta contradição sem limite, sofrendo as
conseqüências da brutalidade do encante. E procurando
sempre meios e modos para não sofrer, e o sofrimento sempre
se multiplicando, sempre se multiplicando e provando que
esse não é o verdadeiro natural, que essa vida está
completamente fora do verdadeiro natural. E, por estar fora do
verdadeiro natural, eis a razão da multiplicação do sofrimento.
Então, viviam, como vivem, sempre à procura de
melhoras, à procura da felicidade, à procura do bem e sempre
preocupados, intranquilos, sofrendo por estarem fora do
verdadeiro natural.
Por não conhecerem o verdadeiro natural adotaram esse
aí do encanto, esse aí da matéria, como se fosse o verdadeiro
natural. Pois se ignoravam tudo, como podiam conhecer o
verdadeiro natural? Tinham que ignorar o verdadeiro natural.
Viviam ignorando tudo, não sabiam como foram feitos
nem de que foram feitos e nem porque estão feitos assim;
quem os fez e porque fez, nunca souberam.
Nunca souberam as bases verdadeiras de sua origem e da
origem do mundo, ignoravam tudo, traziam isto tudo em
longo mistério.
E hoje estão vendo e sabendo o porquê dessa
deformação, o porquê dessa degeneração o porquê não
poderiam saber as bases de origem ou a base de origem da
vida, da matéria, da vida do elétrico e magnético. Viviam para
implorar em vão, implorando sempre e sem serem atendidos
e, por isto, o sofrimento se multiplicando sempre.
Demonstrando o erro de todos, demonstrando que estavam
perdendo tempo com esses modos e métodos de implorar, de
rogar, de pedir. Pedir a quem? Rogar a quem? Se existisse
esse quem, todos estariam atendidos.
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Mas nunca houve esse quem, esse quem‖ só existiu e
existe na imaginação dos inconscientes. Os inconscientes é
que, delirando ou variando, imaginavam e imaginam tanta
coisa que pensavam que existia e que não existe.
Por essas forças imaginárias serem acolhidas na
imaginação desses seres desregulados é que vêm todos
apelando, pedindo, implorando o bem, a paz, a felicidade de
todos e, no entanto, tudo se multiplicando de ruim, tudo se
multiplicando de mal e todos sendo tragados pelo mal, as
ruínas sempre imperando e se multiplicando, provando, pela
multiplicação do sofrimento, que todos estão implorando, há
muito, em vão. Sem recompensa alguma, sem recompensa
nenhuma a não ser o sofrimento que se multiplica cada vez
mais.
Se não fosse assim, há muito ninguém sofria mais, o
sofrimento já teria sido abolido da face da terra. Mas, por
todos estarem encantados, e o encantado não saber o que faz,
imaginando e continuando a imaginar que o implorar vai
resolver, e o implorar e pedir sempre por resolver, é que o
sofrimento cada vez se multiplica mais, provando que todos
estão completamente errados, com esse modo de imaginar que
seja assim ou que seja assado, que seja deste ou daquele jeito.
Então, veja quanto tempo de lutas perdidas, quanto
tempo de caduquice sem limite, quanto tempo de
desequilíbrio e de inconsciência, com esses modos de pensar
que existe aquilo que nunca existiu. Apelar, para quem? E,
assim, viviam no mundo se arrastando, há muito em ruínas,
porque os papagaios sempre viveram de imaginação, de
suposições e experiências sem limites e tudo sempre falhando
e tudo sempre fracassando, a ponto de ficarem desentendidos
de si mesmos. E dizendo: Não sabemos mais o que vamos
fazer para endireitar o mundo, não sabemos mais o que vamos
fazer para pôr termo ao sofrimento; quanto mais nos
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esforçamos, de uma infinidade de maneiras, de modos e
jeitos, para pôr termo ao sofrimento, este cada vez se
multiplica mais. Numa prova evidente de que as nossas
imaginações sempre foram falhas, está aí a multiplicação do
sofrimento. Está provado que agora resta-nos uma coisa:
contar conosco e com mais ninguém.
Então, chegando todos à conclusão de contar consigo
mesmo e com mais ninguém, iam acabar, com o tempo, se
tornando materialistas. Como já existe uma infinidade. Uma
infinidade que, por chegar a esta conclusão de não ter com
quem contar, de não ter onde se agarrar, de não ter onde se
segurar, diz o seguinte: Nós temos que contar conosco,
porque está provado, pelo sofrimento, pela multiplicação do
sofrimento no mundo, que não há o que nós imaginamos que
pudesse existir, que viesse aqui nos ajudar a abolir o
sofrimento da vida de todos.
Portanto, não adianta mais implorar, não adianta mais
pedir, porque tudo isto já fez com que perdêssemos tempo;
esta temporada toda em que vêm todos pedindo e implorando
e todos sendo tragados pelo sofrimento e pelo mal.
A vida chegando num ponto tal de desequilíbrio que
ninguém tem mais com quem contar. E a humanidade se
tornando em monstros, pelas descrenças, e dizendo: Tudo é
vazio; contar com quem? Se nós não fizermos por onde,
ninguém vai fazer por nós. E assim, chegando a esse ponto,
perdidos sem terem quem os guie, quem lhes dê uma luz,
quem lhes ilumine, quem lhes mostre o caminho certo. Tudo
que existe no mundo não satisfaz a ninguém.
E, assim, a pessoa chegando a um ponto de desespero
total, ficando completamente alheia a tudo e dizendo: Existe
um dono deste mundo, por isso estão aí os seus feitos, mas
ainda não chegou a hora de nos dar uma satisfação. Muitos
pensando assim.
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E, agora, ao deparar com o Livro UNIVERSO EM
DESENCANTO, diz: É verdade! O dono vem responder a
tudo que nós desejávamos saber e o que não sabíamos. Agora
sim, estamos satisfeitos com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Agora sim, temos esta grande luz, a Luz Racional, para nos
iluminar, agora temos um caminho certo para seguir, é o que
estava faltando e que chegou na hora mais precisa, a hora em
que todos estavam agonizando à procura de uma vida melhor,
à procura de melhores dias.
E assim, vejam que tudo tem sua hora e seu dia, que tudo
chega à sua hora e no seu dia.
Agora a satisfação de todos é grande, todos brilhando,
alegres e contentes para o resto da vida, por encontrar a sua
situação definida e encontrar a situação do mundo definida,
acabando, assim, as agonias de todos, o desespero de todos, a
dúvida de todos e todos certos com a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL. Sabendo de onde todos vieram e para onde
todos vão. Sabendo o porquê dessa vida, o porquê desse
mundo e o porquê de tudo assim ser, e vivendo tranquilos,
felizes, ao ponto de não saberem o que fazer para agradecer
todo este bem que acabam de receber e que estão recebendo
pela IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
E, assim, está aí o desencanto do mundo, o desencanto
de todos e o desencanto de tudo. Agora, estão vendo e
sabendo que estão no fim dos tempos, que estão no fim do
mundo. Está aí o conhecimento do fim do mundo e do
princípio dele.
Está aí o fim dessa casa de fogo encantada, que era
encantada, que era misteriosa. Essa casa de fogo de dia e fogo
de noite, fogo dia e noite, e todos sentindo que essa não era a
verdadeira casa de moradia, que essa era uma suposta casa de
moradia; casa, quer dizer: esse mundo elétrico e magnético.
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E pelas idas e voltas que faziam, tinham que conhecer,
um dia, o porquê dela, e mudarem-se para a sua residência
verdadeira.
E assim, está aí o conhecimento da mudança dessa casa
de fogo noite e dia, uma casa a que os seus habitantes não
pertencem e, por isso, morrem e sofrem muito, por não
estarem dentro da sua verdadeira casa.
E agora, sabendo por que e todos de mudança para a sua
casa verdadeira, por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. A
casa verdadeira do animal Racional é o seu mundo de origem,
a PLANÍCIE RACIONAL. E assim, hoje, todos felicíssimos,
por conhecerem e saberem o porquê dessa casa de fogo dia e
noite e o porquê de todos de mudança para a sua casa
verdadeira. Mas isto não podia, de maneira alguma, partir da
imaginação de encantado algum, e sim, somente, através
destas mensagens do outro mundo de origem, a PLANÍCIE
RACIONAL, para que todos soubessem o porquê eram assim,
o porquê ficaram assim e o porquê desse mundo ser assim e
de todos assim serem.
Hoje, tudo claro e todos tranquilos, por estarem todos de
mudança para a sua verdadeira mansão de origem, a
PLANÍCIE RACIONAL.
Sabiam que tinham a índole da perfeição, mas não
sabiam por que tinham essa índole. Essa índole é derivada de
serem de origem de Racionais puros, limpos e perfeitos. São
de origem pura, de origem Racional, e se deformaram em
animais Racionais. Mas não perderam a índole e, por isso,
tem essa índole de querer fazer tudo direito, tudo perfeito,
puro, tudo bom, tudo brilhando, tudo bonito, devido serem de
origem Racional. Por isso foram qualificados de animais
Racionais. Está aí por que todos têm essa índole boa, por
serem de origem boa, por serem de origem pura, por serem de
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origem perfeita. Mas, por estarem deformados, é que nunca
puderam concluir o desejo verdadeiro, por estarem
deformados, é que tudo se degenera, hoje é bom amanhã já
não serve, já degenera, já ficou velho e, assim, vejam que luta
sem proveito algum, a luta da matéria, de ilusão e nada mais.
Iludidos sem saberem por que, hoje todos sabendo por
que assim ficaram e porque nunca conseguiram saber o
porquê de assim serem e de tudo assim ser.
Viviam todos agoniados e agonizando, aparentando
sempre o que não eram, vivendo de aparências, enganando a
si mesmos, traindo a si mesmos e traindo os demais,
enganando os demais com essa vida de mentira e, que, por ser
mentira, se acaba.
Eis a razão da vida ser uma vida angustiosa, sempre
angustiados, por ser uma vida de aparências, uma vida de
mentiras, por viverem essa vida de experiências, de
sobressaltos, sustos, desconfianças constantes, dúvidas
constantes dúvidas de tudo, tornando-se uma vida falsa, todos
pisando em falso, todos duvidando de tudo, uma vida de
angustia constante e se tornando numa vida cansativa.
Sempre cansados de lutar nesse nada, para acabar em
nada, por tudo ser aparência e nada mais. E, por isso, tudo se
acaba, tudo se transforma, para verem a que ponto chegaram,
do ridículo de viverem nessa confusão constante, sempre em
confusão consigo mesmo e com as demais coisas.
Sempre fatigados, sempre cansados, por ser uma vida de
lutas permanentes, luta de consciência, lutando por tudo, para
vencer, e serem vencidos pelo sofrimento e pela morte.
Que derrota irremediável! E, todos, sem saberem o
porquê disto e dizendo: Esta vida é misteriosa.
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Agora, todas as soluções em mãos de todos, definindo e
explicando o porquê desse tudo aparente, desse tudo do nada,
que surgiu do nada e acaba em nada. A luta do nada, a guerra
do nada. A guerra do nada o que adianta? Não adianta nada. A
luta do nada o que adianta? Não adianta nada. Lutar para quê?
Para nada! Mas estavam iludidos e um iludido é um
encantado, é um inconsciente, não sabe o que faz e muito
menos o que diz, sofrendo sempre, penando sempre e sem
saber por quê. Vivendo no mundo sem saber por quê. Lutando
e guerreando por um nada, para acabar tudo em nada, porque
tudo se acaba.
E, assim, vejam o tempo de lutas perdidas, surgiram do
nada e lutando pelo nada, para tudo acabar em nada, porque
tudo se acaba. Então, o que adianta lutar pelo nada, guerrear
pelo nada, se aborrecer pelo nada, se amofinar pelo nada. Não
adianta nada, só mesmo quem está completamente iludido, e
um iludido é um cego. E um cego não sabe o que faz nem o
que diz.
Surgiram do nada, se formaram num tudo aparente, para
terminar em nada, porque o tudo aparente não vale nada,
surgiu do nada e, por isso, acaba em nada.
Veja quanta idiotice e quanta maluquice dentro do
encanto e, agora, aí em mãos de todos, o certo dos certos, a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Quem vem do nada, e não sabe
por que surgiu do nada, nem porque se forma num tudo
aparente, o que é que sabe? Não sabe nada. Não sabe por que
gerou do nada nem porque se acaba em nada. Então o que é
que sabe? Nada.
Portanto, hoje, todos ricos de satisfação, está aí o maior
tesouro do animal Racional. Hoje o animal Racional sabe o
porquê que assim é, e o porquê todos assim são. Ao passo que
quando eram encantados ninguém sabia. Nem muito menos o
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que eram, porque ninguém sabia que era encantado, julgavam
e pensavam que a vida fosse essa mesma.
Agora, depois que estão conhecendo o desencanto, é que
estão vendo que estavam encantados e sabendo que estavam
encantados e porque estavam encantados. Veja que luta
consigo mesmo, para desencantar-se dessa vida do nada,
dessa vida de aparências; aparência é uma coisa falsa e, por
isso, todos vivendo de aparência, vivendo falsamente, mas,
agora, aí está a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para o
equilíbrio de todos e os métodos e modos do Racional. Há
muito que a humanidade tinha sede de saber. Mas chegaram
num ponto tal, que paralisaram, não podiam ir mais além.
Então ficaram uma espécie de estagnados, e daí o
desespero e a agonia de todos, queriam saber o que não
sabiam e conhecer o que não conheciam. E, agora, satisfeitos,
porque está aí a IMUNIZAÇÃO, em mãos de todos,
respondendo e orientando a todos naquilo que todos
imploravam e não encontravam. Hoje, em mãos de todos e,
todos satisfeitos, porque encontraram muito além do que
esperavam, a definição do mundo e a definição do seu ser e de
todos os seres do elétrico e magnético. A vida do encantado
era marcar passo aí dentro do encanto, prezando a matéria e o
nada como se tudo fosse. Quem preza o nada é porque não
sabe nada
Agora todos sabendo e conhecendo o porquê desse nada,
o porquê desse tudo aparente, o porquê desses feitos do nada e
porque tudo isso não vale nada. Então o que vale o encanto?
Nada. O encanto principia do nada e termina em nada.
Portanto, o encanto não vale nada, tudo ilusão.
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AS FORÇAS DO ELÉTRICO E MAGNÉTICO
SÃO FORÇAS DESTRUIDORAS

O desequilíbrio de todos e os descontentamentos é
porque estão dentro do elétrico e magnético, dentro do fogo;
nunca tiveram e não têm onde se agarrarem, criaram essas
superstições todas para engambelar os que imaginavam e
imaginam que podem solucionar o sofrimento de todos.
E vendo tudo sempre fracassando, tudo sempre de pior
para pior, provando a todos que vivem caducando com
superstições. Estão implorando em vão, aí dentro do fogo e
por todos estarem implorando é que ninguém tem sossego e
sempre aumentando o sofrimento na vida de todos.
Todos sem garantias, como aí estão vendo: terremotos,
enchentes, epidemias, doenças incuráveis. Estão vendo que
pelo sofrimento que existe na vida de todos, estão
desprotegidos, fanatizados e fanáticos, pensando e julgando
que têm alguma proteção e o sofrimento provando que não
têm.
Por isso não têm sossego, não têm com quem contar para
lhes dar sossego. Estão sonhando que têm, mas o sofrimento
prova que não têm.
E assim, todos à procura da paz, do equilíbrio, de
acertar, de banir o sofrimento de sua vida, e não tendo quem
resolva a situação do ser humano e por isso veja todos
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sofrendo, cada qual de sua maneira, de seu jeito, de sua
forma, uns mais, outros menos e outros que já não resistem
mais.
Então, existe alguma proteção aí dentro do elétrico e
magnético? Não! Superstição de quem está caducando,
supersticiosos, estão sonhando que existe, se existisse traria
felicidade, o bem-estar e a paz para todos no mundo.
Por não passar de uma superstição de quem está
caducando, por não existir, conforme a pessoa pensa que
existe, é que todos estão sofrendo cada vez mais, aí sem
garantia, na situação de salve-se quem puder.
Cadê essas forças que tanto vocês apregoam? Forças
imaginárias que só existem na imaginação de quem está
caducando. Forças destruidoras, que trazem a inquietação de
todos, os aborrecimentos, os tormentos, as brigas, as questões,
os inimigos, as intranquilidades, as doenças, e os
desassossegos continuam, enfim, um desequilíbrio total.
Então, onde vão parar com tanta caduquice, com tanta
contradição? Se isso tudo valesse conforme os supersticiosos,
os fanáticos julgam que tem valor, a paz, a fraternidade já
teria estado no mundo de muito e não de agora. Portanto tudo
isso que está aí, essas forças do elétrico e magnético, são
forças destruidoras, porque são aí de dentro do fogo, não dão
paz a ninguém, não dão felicidade a ninguém, como nunca
deram e, por isso, todos aí, de Herodes a Pilatos, sofrendo
sempre.
Mas agora o encantado está aí dentro desse encanto,
dependendo desse fogo sem saber por que está dentro do
fogo; criaram essas coisas imaginárias a título de bem fazer e
não estão vendo que isso não está em mãos do bem, porque o
mal se multiplica dia a dia, ninguém tem sossego noite e dia.
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Então, essas forças dão paz a alguém? Dão felicidade a
alguém? Oh! Só dão tormentos dia e noite para todos.
Portanto, isso não passa de superstição de quem está
caducando, se evoluindo com essas forças do fogo, aí do
elétrico e magnético, sem ter conhecimento profundo do que
são essas forças, que nunca deram paz no mundo para
ninguém, nunca trouxeram felicidade no mundo para
ninguém.
São seres deformados aí dentro do fogo, do elétrico e
magnético que nunca puderam salvar ninguém, nem dar paz a
ninguém. E por isso está aí no mundo a intranquilidade, o
desespero, as brigas, as questões, os sofrimentos dia e noite,
porque são forças destruidoras que nunca puderam, nem
poderão dar paz a ninguém.
E ficam esses supersticiosos implorando a esses seres,
como se eles pudessem trazer o sossego, a paz, a tranquilidade
e a felicidade. São forças do fogo, e quem se mete com elas
não tem um pingo de sossego. Quem se mete com elas, fica aí
desorientado, tonto, sem saber muitas vezes o que vai fazer.
São forças intranquilizadoras. Portanto, EU dou razão, porque
todos estão à procura de forças para amenizar os seus
sofrimentos.
Quanto mais procuram essas forças para amenizar o
sofrimento, mais o sofrimento se multiplica, provando que são
forças que existem, mas não para dar paz a ninguém. E por
isso todos sofrendo sem sossego, sem paz, a implorar a essas
forças destruidoras, aí dentro do fogo, do elétrico e
magnético.
Portanto, estão perdendo tempo como sempre, sofrendo
as conseqüências daquilo que não conhecem definitivamente.
Se fossem forças poderosas como muitos imaginam que sejam
a paz no mundo existiria e a paz de todos seria muito grande.
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Então estão caducando com forças que desconhecem a
sua origem, aí no elétrico e magnético, e por isso quem se
mete com essas forças tem que viver num inferno em vida,
sem sossego, sem tranquilidade, nervosos, doentes, enfim um
inferno em vida e com a fé de caduco, caducando desse jeito,
implorando sempre, vendo o sofrimento se multiplicando.
Portanto, essas forças do elétrico e magnético, aí de
dentro do fogo, são forças que nunca trouxeram o equilíbrio
de ninguém, nem nunca puderam trazer a felicidade de
ninguém, a paz, o sossego; são forças intranquilizadoras aí de
dentro do fogo.
São sofredores por estarem também aí dentro do elétrico
e magnético. São sofredores em categoria superior aos daí da
terra, aos daí da lama.
Portanto, implorando a quem? Se quem implora, está
sempre sofrendo, sempre penando, sempre sem sossego,
sempre brigando, sempre desarranjado.
São forças destruidoras aí de dentro do fogo, do elétrico
e magnético, e por isso está aí a situação calamitosa de todos,
sem garantias e salve-se quem puder.
Cadê a proteção dessas forças? Os fanáticos, os
obsedados, os atuados, imaginam que existam para o bem,
para o sossego, mas existem é para o desassossego. Sim, são
forças aí de dentro do fogo, que nunca trouxeram paz para
ninguém na terra e por isso o sofrimento está aí, provando o
sofrimento de todos e a negação de tudo isso. Mas os
fanáticos são cegos, quem está fanatizado está cego, não está
enxergando nada, não sabe botar as coisas nos seus lugares.
Se essas forças fossem como muitos fanáticos imaginam
na sua caduquice, se fossem poderosas como julgam que
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sejam, já tinham trazido há muito a paz de todos, a felicidade
de todos, a harmonia entre todos, o bem-estar entre todos; mas
o que se vê e estão vendo é que vivem uns contra os outros,
portanto, vamos caducar, mas assim é demais. Se houvessem
esses poderes no elétrico e magnético, não existiriam mais
misérias e desgraças, todos seriam felizes, existiria mais
equilíbrio.
Portanto, estão vendo que não passa de uma superstição
de quem está caducando, sonhando de olhos abertos, e quanto
mais não seja, têm cabeça para enfeite do corpo, mas não para
pensar e julgar as coisas como devem ser julgadas. Fazer
julgamento e pôr as coisas nos seus lugares. Mas, para os
atrasados tudo isso está bom, tudo isso está bem para
lapidação do sofrimento da vida, a pessoa sofre, sofre até
desistir e dizer: É verdade! Eu sofro em caminho errado,
porque quanto mais imploro o bem, mais sou vítima do mal. E
assim, vejam quanto tempo perdido, de lutas perdidas dentro
do elétrico e magnético, dentro do fogo, dentro do inferno,
quem está dentro do fogo está dentro do inferno, fogo de dia
que é o sol, e fogo de noite que é a luz que acendem.
E quem se mete com essas forças aí de dentro do fogo,
no elétrico e magnético, vive num inferno em vida, e muito
menos acha o que procura.
E assim, foi chegando ao conhecimento de todos a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para o equilíbrio de todos, mas
a IMUNIZAÇÃO RACIONAL é do outro mundo que deu
conseqüência a esse. A IMUNIZAÇÃO RACIONAL é da
PLANÍCIE RACIONAL, do verdadeiro mundo do animal
Racional.
Então sim, de cá terão as orientações precisas para o
equilíbrio do animal Racional, o seu verdadeiro mundo de
origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
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Aí sim, estarão equilibrados, e não no elétrico e
magnético, como estão; com essas forças intranquilizadoras
que vêm trazer intranquilidades a todos.
Na IMUNIZAÇÃO RACIONAL vão encontrar tudo de
que precisam e muito além ainda. Está na hora de todos
regressarem ao seu mundo de origem, a PLANÍCIE
RACIONAL. Está na hora, porque a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL já está aí em mãos de todos, o conhecimento do
mundo verdadeiro do animal Racional, a PLANÍCIE
RACIONAL.
Então todos que tratem de ler com persistência, para
conhecerem o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL e ficarem
imunizados. E não nascerem mais aí nessa lama.
A IMUNIZAÇÃO RACIONAL é o desencanto desse
mundo encantado, que é o mundo do fogo, do elétrico e
magnético, em que vivem sem saberem por que viviam sem
saberem por que foram parar aí.
E agora estão sabendo por que está aí, todo o
conhecimento trazido pela luz da IMUNIZAÇÃO
RACIONAL. Então agora todos conhecendo o fluido
Racional, o fluido do mundo de sua origem, a PLANÍCIE
RACIONAL; o fluido puro que entra dentro da pessoa e faz a
ligação com o seu mundo de origem, a PLANÍCIE
RACIONAL e de lá então, recebendo todas as orientações
precisas para o brilhante equilíbrio dessa vida de matéria.
E não o fluido do elétrico e magnético, o fluido do
desequilíbrio, o fluido das monstruosidades, o fluido que não
dá sossego a ninguém, o elétrico e magnético.
Então, ao entrar o fluido RACIONAL no eu da pessoa,
desliga imediatamente do corpo da pessoa o fluido elétrico e
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magnético e fica a pessoa ligada ao seu mundo de origem, a
PLANÍCIE RACIONAL, sendo orientado brilhantemente,
recebendo todas as orientações para o seu equilíbrio aí nessa
vida e tudo dando certo na vida da pessoa.
Então, todos precisam do fluido do mundo de sua
origem, do fluido Racional, e não o do elétrico e magnético.
Eis a razão do sofrimento de todos. Essas forças do elétrico e
magnético são mal puro, por isso, nunca deram paz a
ninguém.
E assim vejam como vinham perdendo tempo no elétrico
e magnético, desanimados de viverem muitas horas, por
sofrerem tanto.
E então, aí no elétrico e magnético as confusões são
reinantes entre todos, nunca cessaram, cada vez se
multiplicando mais, porque não está aí no elétrico e
magnético as forças que todos imploram, pedem e rogam.
Não estão com essas forças.
O equilíbrio que tem não corresponde à coisa nenhuma e
por isso o desespero, a agonia, o sofrimento, o
desentendimento de todos permanece dia e noite, e tudo se
multiplicando cada vez mais, porque não estão aí nessas
forças o que imaginam que existe; o equilíbrio de todos.
Imaginam que existe e imploram, pedem, rogam,
acreditam nisto, acreditam naquilo, e naquilo outro, uma
infinidade de crenças e todos caducando e sofrendo cada vez
mais, com essas crenças todas, com essas crendices de quem
está caducando, de quem está cego de olhos abertos.
Então, não estão vendo que se essas forças do elétrico e
magnético trouxessem o que todos pedem, de há muito o
mundo seria um paraíso!
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Já há muito o sofrimento deveria ter sido abolido, já há
muito deveria haver paz entre todos, porque desde muito isso
é velho. Onde não tendo com quem se agarrar, ou a quem
pedir, imaginam que existe alguma coisa oculta, imaginária e,
começam a implorar, a pedir e quanto mais imploram, e
quanto mais pedem, tudo piora.
É evidente que estão perdendo tempo. Estou vendo que
estão perdendo tempo. Prejudicando-se.
Se a salvação, o bem-estar, a felicidade, a paz do mundo,
estivessem aí, nessas forças do elétrico e magnético, todos já
estariam felizes há muito, pois há muito todos vem sonhando
com essas forças do elétrico e magnético.
Uma infinidade de caducos, traídos por essas crendices
e, por isso, sofrendo sempre, o sofrimento provando que nada
disso adianta; caducos, fanáticos e embriagados sofrendo
sempre, cada vez mais e sem dar pela coisa, devido estarem
embriagados. Embriagados não sabem o que fazem e o que
dizem.
Vejam que já de longos séculos e veteranas eras, vêm
esses bobos com essas papagaiadas todas, para endireitarem o
mundo e tudo sempre se multiplicando de pior para pior.
Provando a negação do que imaginam que possa existir, se
tudo isso existisse, como esses beócios da escuridão pensam
que existe, se consolando de olhos abertos, já há muito não
existiriam furacões, tufões, raios, enchentes, calor de matar,
frio de matar, epidemias, doenças incuráveis, guerras, pestes,
fome, de muito tudo isso tinha se acabado, porque é de
veteranos séculos e veteranas eras que os beócios, pelo atraso,
vêm implorando, pedindo e as ruínas todas aí. Provando não
adiantar nada, vendo a nulidade disso tudo, caducando,
perdendo tempo em implorar, pedir, ou rogar aí a essas forças
do elétrico e magnético, pois está aí a prova desses males
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todos, dessas ruínas todas, vitimando e tragando todos, sem
dó nem piedade.
Então o que adianta pedir, o que adianta rogar seus
caducos, a essas forças aí do elétrico e magnético?
Embriagados por filosofias, fanatizados por filosofias,
ficam cegos e não vêm a realidade, não enxergam a realidade,
sofrendo as conseqüências desses misticismos todos. Tratem
de ler, tratem de conhecer a IMUNIZAÇÃO RACIONAL,
para saberem o porquê de tudo isso.
É por isso que o sofrimento no mundo se multiplica cada
vez mais, provando a nulidade de tudo isso, dessas forças que
imploram do elétrico e magnético.
Mas quem já está obsedado é assim mesmo, obsedado
quer dizer: bestas, besta quando empaca custa a desempacar,
mas desempaca porque o sofrimento não faz graça para
ninguém rir.
Então, o que é que essas forças do elétrico e magnético
têm dado a esses que imploram, a esses que rogam e pedem?
Sofrimento só.
Ainda vão continuar com essas asneiras, com essas
bobagens, como coisa que estivessem fazendo bem a alguém?
Não estão fazendo bem a ninguém, porque essas forças do
elétrico e magnético são forças que só fazem mal e, por isso,
estão aí todos sofrendo.
Prova evidente que estão perdendo tempo, agoniados,
sem sossego, nervosos, desconfiados, atordoados, brigando,
guerreando, enganando, enganados, enfim tudo de ruim.
Provando que são forças destruidoras, que a pessoa está
enganando a si mesma, traindo a si mesma pela falsa fé, por
não ter certeza do que está fazendo.
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Então, criaram no elétrico e magnético uma infinidade
de superstições, e só prejudicando a humanidade, por isso
todos de pior para pior sempre. Sempre sofrendo cada vez
mais. Então que adianta implorar a essas forças? Só para seu
desassossego, destruição, desespero, infelicidade, e a
infelicidade dos demais, como estão todos no mundo
sofrendo.
E não estão vendo que são forças deformadas, forças do
mal, forças da vida da matéria, da matéria visível e da matéria
invisível?
E assim, vejam quanto tempo perdido nesse bosque de
lama e sofrimento. Agora, está aí em suas mãos, a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para saberem e conhecerem o
porquê de tudo isso; o princípio, a geração e o fim de tudo.
E a correspondência de tudo isso é a pior possível, por
isso pedem a multiplicação do sofrimento cada vez mais.
Quanto mais imploram, quanto mais rogam, tudo pior. A
negação dessas forças do elétrico e magnético.
Já a IMUNIZAÇÃO RACIONAL é uma coisa diferente,
porque é do outro mundo, que está cá em cima, na PLANÍCIE
RACIONAL, que deu origem e conseqüência a esse mundo
deformado, e o mundo da origem de todos.
E quem podia salvar o animal Racional? Somente o
mundo de sua origem, a PLANÍCIE RACIONAL, porque se
deformaram em animais Racionais; eram Racionais puros,
limpos e perfeitos, cá em cima na PLANÍCIE RACIONAL, e
se deformaram em animais Racionais.
Então, a origem do animal Racional, é a PLANÍCIE
RACIONAL. Quem pode salvar o animal Racional? Só
mesmo o mundo de sua origem.
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Está aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL para a salvação
de todos, o retorno de todos ao seu mundo de origem, a
PLANÍCIE RACIONAL.
Agora sim, é que estão com o leme real em mãos, o
conhecimento da descida aqui de cima até aí em baixo.
Chegou a hora, está na hora do retorno de todos ao seu
mundo de origem, a volta à PLANÍCIE RACIONAL.
É só ler, para conhecer o que é IMUNIZAÇÃO
RACIONAL. Está na hora, não é para amanhã nem para
depois, é agora o retorno de todos ao seu mundo de origem,
porque não são daí.
E por não serem daí é que não sabiam o porquê estavam
vivendo nesse mundo, sofrendo sem saber por que, morrendo
sem saber por que, nem o porquê se deformaram em animais
Racionais.
Por estarem deformados é que ficaram desconhecidos do
seu verdadeiro natural e da sua verdadeira erigem. Nunca
souberam de que foram feitos, agora sim, é que estão sabendo
e conhecendo a origem.
Portanto, está na hora é chegada a hora, o momento é
este, do retorno de todos ao seu mundo de origem. Basta
conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para ficarem
imunizados, unidos aos eternos do mundo de sua origem, seus
irmãos que estão cá em cima, limpos, puros e perfeitos,
diferentes de vocês que se deformaram em animais Racionais,
cheios de defeitos.
Portanto, este é que é o caminho certo, o caminho real, e
não essas bobagens, essas asneiras aí do elétrico e magnético,
que sempre manteve a desgraça, o sofrimento e a infelicidade
de todos.
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Essas forças destruidoras do elétrico e magnético, estes
seres aí habitantes do elétrico e magnético, invisíveis e
visíveis a que tanto imploram e rogam, sempre mantiveram as
ruínas no mundo e as ruínas de todos, sempre mantiveram e
mantêm as ruínas do animal Racional, porque são seres aí de
dentro do fogo, do elétrico e magnético.
Nunca puderam resolver nada de bom, porque são seres
aí de dentro do fogo e por isso tinham mesmo que manter o
sofrimento de todos no mundo, cada vez a pior.
O sofrimento de todos, nunca pôde esperar nada desses
seres. As provas estão aí com vocês mesmos: a
intranquilidade, o desespero, o desequilíbrio, as guerras,
enfim, tudo de ruim. A situação de todos cada vez mais
calamitosa, a ponto de salve-se quem puder.
Então não estão vendo, que esses seres aí no elétrico e
magnético são maus? São seres invisíveis, e por isso sempre
mantiveram e mantêm os males do mundo e de todos.
Estão dormindo de olhos abertos? Não enxergam que
botaram uma infinidade de nomes nesses seres? Este é que é o
bom? Mal puro!
Dizendo que o mal é bom, invocando o mal, e sofrendo
as conseqüências sempre, pedindo até a morte, por não
resistirem mais ao sofrimento, e têm coragem de dizer que
estão bem guiados, que estão bem acompanhados.
Estão loucos, guias somente para impingir o sofrimento
e manter a agonia de todos.
Que guias são esses? Estão caducando?
Esses seres são habitantes aí do fogo deformado, maus,
por isso, nunca trouxeram a paz nesse mundo e a paz a

CULTURA RACIONAL – 5º O

64

ninguém, e sim, sempre todos de pior para pior e tudo
piorando sempre.
Então, ainda têm coragem de dizer que são bons guias?
Vendo o sofrimento que vai aí entre todos? Guias só para
manter e multiplicar o sofrimento? Pois só multiplicam os
tormentos, noite e dia.
Que guias são esses seres aí do elétrico e magnético?
Nunca puderam fazer nada por ninguém, e por isso vejam o
sofrimento como está aí dentro de todos, sofrendo com esses
seres, esses habitantes aí do elétrico e magnético, aí de dentro
do fogo.
Se eles fossem bons, não estariam aí dentro do fogo, não
estariam tão mal quanto vocês, que se deformaram em lama,
abaixo do ridículo, por serem matéria, e matéria é coisa sem
valor, portanto parem, deixem de estar implorando o que não
conhecem e não sabem o porquê existem, pois se você que
esta aí no mundo, não sabe o porquê você existe, como é que
vai saber o porquê da existência de quem você não está
vendo.
Isso é muito bom para a multiplicação do mal para todos,
como aí está: todos de mal a pior, a ponto de chegar a
condição de salve-se quem puder.
Tem pessoas que, nem vendo o ridículo das coisas e o
ridículo de si mesmo, ainda ficam numa balança, com a pança
cheia de retardamento, retardados, primeiramente por
desconhecerem o porquê da sua existência aí no mundo, igual
a um bicho, sem saberem de onde vieram, nem para onde vão,
falando que nem papagaios; se não aprendessem a falar, não
sabiam.
Iam permitindo essas papagaiadas todas e sofrendo as
conseqüências que aí estão. E assim tudo isso é muito vago, já
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de muito todos imploram a essas forças, a esses seres aí do
elétrico e magnético, para o bem de si mesmo, para o bem de
todos, e tudo ao contrário, todos de mal a pior.
Chega de semear o mal, chega de fazer a propaganda do
mal, para si e para o seu próximo, deixe de estar ensinando
aos demais o caminho do mal, mantendo o mal e fazendo o
mal, sem sossego, sem garantia, sem saúde.
Eu dou razão por desconhecerem o porquê de tudo isso,
por desconhecerem o porquê estão vivendo em cima dessa
terra, por desconhecerem, enfim, a razão do seu ser aí nesse
mundo, a razão desse mundo, dessa vida assim ser.
Eu dou razão, por desconhecerem o porquê assim são, o
porquê o mundo assim é, o porquê desses seres, o porquê
dessas forças elétricas e magnéticas.
Sempre conservaram e conservam todos os mistério,
todos os enigmas e o sofrimento do mundo e, de todos; mas o
desespero de causa é que faz com que as pessoas vejam uma
luzinha, pensando que está ali a verdade, procurando a tábua
de salvação para ver se ameniza o sofrimento, e o sofrimento
sempre aumentando.
E então diz: Esta aí não é a tábua de salvação, por ser a
causa da deformação. E por isso, todos sofrendo, todos
dizendo que sabem, que conhecem, que fazem, que
acontecem, e o sofrimento provando que não sabem, que nada
conhecem, são todos desconhecidos do porquê são feitos de
matéria.
Desconhecidos do porquê são lama em pé, produtos da
lama, desconhecidos de sua origem, de sua formação, do
porquê desse mundo e da origem dele. Desconhecidos do
porquê do seu ser. Mas, por serem doentes, por estarem
variando, dizem: Eu sei o que estou fazendo.
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Estou certo, eu conheço. E o sofrimento provando o
contrário, contradizendo; provando que só sabe falar que nem
papagaio e como outro animal qualquer.
Portanto, chega de fazer a propaganda de sua ruína, e da
ruína dos demais, com essas forças aí do fogo deformado,
forças do elétrico e magnético, dessas forças da matéria
podre.
Desconheciam e não sabiam por que eram podres assim,
não sabiam por que eram feitos de matéria. Não sabiam por
que eram sofredores, não sabiam que eram mortais, como é
que têm coragem de dizer que sabem o que estão fazendo, se
as principais coisas não sabiam, desconheciam, agora é que
estão sabendo e conhecendo.
Portanto, chega de fazer propaganda para a desgraça e a
infelicidade do seu próximo, com essas forças deformadas do
elétrico e magnético, forças destruidoras, que vêm mantendo
o atraso de todos há muito.
Superstição de quem está caducando, de quem está
sonhando, de quem não conhece coisa alguma, de quem não
sabe o porquê aí nasceu para morrer.
Calem a boca, seus papagaios. O certo dos certos está aí
em vossas mãos: a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. As forças
do elétrico e magnético sempre mantiveram o atraso de todos,
e por isso está aí o progresso da degeneração. Tudo que se
degenera enfraquece, multiplica-se e desaparece. A extinção
dos seres materiais é pelo progresso da degeneração.
Vejam as durações dos séculos passados, e vejam as
durações de agora.
O progresso da degeneração, a multiplicação dos seres,
vem então da degeneração. Vindo a degeneração, vem o
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enfraquecimento, vindo o enfraquecimento, vai diminuindo e,
com a multiplicação, a extinção dos seres, do ser humano,
pelo progresso da degeneração.
Vejam os povos de outrora, que mais de mil anos viviam
e vejam os povos de agora, com uns insignificantes anos de
vida. Tudo por quê? Pelo progresso da degeneração. E esses
bichos aí da consistência do elétrico e magnético, sempre
mantiveram o sofrimento e a degradação da humanidade, a
destruição dos seres. Portanto, chega de fazer a propaganda
do mal para o mal. Propaganda aí do elétrico e magnético, aí
dentro do fogo, habitantes do fogo, que estão digladiando,
também, por estarem aí dentro dessa fogueira, como estão aí
os da terra, sendo cozidos pelo elétrico e magnético, até
ficarem cozidos de uma vez e desaparecerem.
O calor cozinha, vai cozinhando a pessoa e os tecidos
vão amolecendo, vão se enfraquecendo, até ficarem cozidos
de uma vez, depois de cozidos começam a andar com
dificuldade, com um pausinho nas mãos. Mais cozidos ainda,
nem andar podem. Quando chegam depois de cozidos de
todo, acabou-se a vida.
Então está aí um pedacinho insignificante da vida do
elétrico e magnético, porque se for entrar em detalhes é muito
ridículo, ridicularizando as asneiras do encanto.
Então, quanto tempo perdido, quanta luta sem proveito
aí dentro do elétrico e magnético. Não é o mundo verdadeiro
do animal Racional, o mundo verdadeiro do animal Racional
é o mundo de sua origem: a PLANÍCIE RACIONAL, de onde
todos saíram.
E a luz verdadeira do animal Racional é a luz do seu
mundo de origem, a Luz Racional, e não essa aí do elétrico e
magnético, a luz solar. Essa é a luz do animal irracional, e a
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luz do animal Racional é do mundo de sua origem, a
PLANÍCIE RACIONAL.
Tratem de ler e reler, para se desenvolverem
Racionalmente e verem a sua luz, serem orientados pelo seu
verdadeiro mundo de origem, para a felicidade de todos, para
o equilíbrio de todos, o bem-estar de todos, para que tudo de
certo na vida de todos, pelas orientações recebidas, do seu
mundo de origem.
Todos recebendo as orientações precisas e necessárias,
para o seu equilíbrio. Portanto tratem de ler e reler para irem
se desenvolvendo Racionalmente e verem a sua luz chegar em
sua frente, e não nascerem mais aí. E, por isso, está na hora de
todos regressarem ao seu mundo de origem, a PLANÍCIE
RACIONAL.
Então a pessoa depois de imunizada, entra no corpo da
pessoa o fluido Racional, o fluido do seu verdadeiro mundo
de origem, e a pessoa fica ligada daí, da terra, ao seu mundo
de origem, nascendo então na pessoa, a Vidência Racional e a
pessoa na terra vendo tudo cá em cima na PLANÍCIE
RACIONAL, seus habitantes, e se entendendo com eles.
Aí no elétrico e magnético estão vendo o sol, a lua e as
estrelas; com a Vidência Racional vem grande parte da
PLANÍCIE RACIONAL, o seu mundo de origem. De lá
saíram e para lá voltarão, já sabem como. Este é que é o
caminho certo do animal Racional, e não aí o do elétrico e
magnético, forças destruidoras do animal Racional.
Portanto tratem de fazer a propaganda para o bem do seu
próximo, para o bem de todos: a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL. A propaganda do bem, da salvação, do
equilíbrio, da felicidade de todos, da maior riqueza do animal
Racional: a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
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Agora, com essas forças desses seres aí do elétrico e
magnético, é como estão vendo, cada vez todos sofrendo
mais. Cadê o amparo, cadê a proteção que julgam ter o que é
que fizeram para o animal Racional? Somente o mal, e por
isso, todos penando, sofrendo já desde muito, desentendidos,
sem saber onde vão parar com tantos sofrimentos.
Portanto chega de fazerem a propaganda do mal,
Estavam todos aí encantados, que nem as cabras cegas. Cabra
cega é a que não tem consciência do que está fazendo, e por
isso não tem consciência do porquê vive, nem tem
consciência do por que está vivendo dentro desse mundo.
Então não tem consciência de coisa alguma que faz,
errando sempre e pensando que está acertando e, por isso, está
aí o sofrimento provando a nulidade disso tudo. Desses
sonhos imaginários, dessas cabras cegas habitantes do
encanto.
Cadê sossego? Ninguém o tem no mundo! Então, para
que continuar cem uma coisa que nunca deu sossego a
ninguém? Vai continuar a prejudicar e fazer mal ao seu
próximo?
Só mesmo quem está candidato ao hospício! Sabendo
que está fazendo mal aos outros e permanecendo no mal. Só
mesmo de quem perdeu a razão, ou se tornou um mal
elemento, um monstro, o seu desejo é só fazer o mal. O
monstro é que só está bem fazendo o mal e a propaganda do
mal, e por isso, isto é muito antigo, e nunca souberam porque
iam de mal a pior.
Portanto, parem com esse desequilíbrio, com essa
propaganda do elétrico e magnético, desses seres que sempre
mantiveram a desgraça, a infelicidade e o mal do povo; por
isso todos mal, sofrendo, queixosos da vida.
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Qual é a proteção do mal? Todos queixosos da vida,
muitos tão desesperados que não sabem mais o que vão fazer,
no último ponto de ruínas.
Então cadê a proteção, seus idiotas? Enganando a si
mesmos, com essas notas falsa do elétrico e magnético, com
essas forças destruidoras que vem há muito mantendo o
desentendimento, o sofrimento, a agonia, e o mal de todos.
O bem é só aparência e nada mais, fantasias, contos para
iludir, e todos sofrendo as conseqüências dessas
monstruosidades, desses iludidos e, desiludindo-se.
Coisas para sugestionar, bem fantasiadas para
emocionar, para catequizar, e sofrendo as conseqüências de
todas essas ilusões. Iludidos, traídos, e sofrendo as
conseqüências dessas ilusões; está aí o bonito chá de
amarguras do elétrico e magnético, sofrimento e mais
sofrimento, tormento e mais tormento, desentendimento e
mais desentendimento. O elétrico e magnético, mantendo
todas as ruínas do ser humano.
E os bruxos e as bruxas às voltas com o elétrico e
magnético, com os seres do elétrico e magnético e vendo em
si mesmo a correspondência do sofrimento; a aflição e
desespero de si e de todos.
Portanto, parem de caducar, chega de errarem tanto,
virem às costas para os monstros, para o mal, e abracem o
bem. Os monstros e os seres aí ao dentro do fogo, do elétrico
e magnético. Vejam quanto tempo perdido, falando sempre no
bem e o mal sempre se multiplicando. O mal de si mesmo e
dos demais. Então, propaganda do mal, propaganda de
monstros, propaganda para aumentar as monstruosidades, os
sofrimentos, as desgraças dos demais, como assim já vem há
muito.
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Isso tudo é muito antigo, não é de agora que funcionam
esses seres, aí no elétrico e magnético. Já é de muito, e tudo
sempre de mal a pior; se tudo viesse de bem para melhor, está
bem. Mas tudo vem sempre de mal a pior.
Portanto, chega de caducarem, hoje são consciente,
sabem o porquê disso tudo, o porquê desse encanto, o porquê
dessa vida, o porquê de tudo isso, o porquê do elétrico e
magnético, o porquê dos seres e o porquê de tudo. Está aí a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL para levar todos os animais
Racionais ao seu mundo de origem, todos de volta ao seu
mundo de origem, todos de retorno ao seu mundo de origem.
Está na hora e a hora é essa, porque está aí a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL.
Está aí o conhecimento do outro mundo, come todos
vieram parar aí nesse mundo e agora todos de retorno ao seu
mundo verdadeiro, a PLANÍCIE RACIONAL.
Chegou a hora, porque está aí o conhecimento, está aí o
fim e o princípio do mundo como foi, e o fim, por meio da
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Portanto, não percam mais
tempo com coisas que vem prejudicando todos há muito, no
elétrico e magnético. Chega de sofrerem, acham pouco o que
têm sofrido? Tratem de conhecer o que é IMUNIZAÇÃO
RACIONAL, para se imunizarem e não nascerem mais aí
nessa lama para perderem tempo e sofrerem muito.
Está aí o caminho de volta, para o seu mundo de origem,
a PLANÍCIE RACIONAL, juntando-se aos demais que aqui
estão, limpos, puros e perfeitos, à espera de todos vocês que
foram dar esse passeio amargurado aí em baixo e ficaram
perdidos. A caminhada foi tão grande que ficaram perdidos,
sem saberem onde estavam, dentro do elétrico e magnético,
perdidos e sem saberem o porquê estão aí. E agora estão
sabendo. Que passeio! Acabou-se tudo em nada!
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A matéria nada é, acaba tudo em nada, a matéria surgiu
do nada, provando que é um tudo aparente e acaba em nada.
Então, agora, voltando todos ao seu mundo de origem, a
PLANÍCIE RACIONAL, por meio da IMUNIZAÇÃO
RACIONAL. Então é agora que a felicidade verdadeira vai
brilhar entre todos, a paz verdadeira vai brilhar entre todos, o
equilíbrio, a harmonia verdadeira vai brilhar entre todos,
porque todos serão orientados Racionalmente para o
equilíbrio, e tudo dando certo na vida da pessoa.
A pessoa tendo gosto e prazer de viver, até o fim da
existência da lama.
O mundo animal Racional é a PLANÍCIE RACIONAL;
este é que é o verdadeiro mundo do animal Racional.
E agora, está aí em mãos do animal Racional, o
verdadeiro conhecimento de retorno do animal Racional ao
seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
Portanto não percam mais tempo, tratem de ler para se
imunizarem o mais depressa possível, para receberem o fluido
Racional dentro do seu eu e ficarem ligados ao seu mundo de
origem, a PLANÍCIE RACIONAL, para daqui receberem
todas as orientações precisas para o equilíbrio aí nessa vida
terrena, e receberem o equilíbrio Racional e assim estarem
ligados ao seu mundo de origem, estarem sendo iluminados
pela verdadeira Luz Racional, sendo iluminado noite e dia;
dia e noite.
Então, tudo dando certo na vida de todos, acertando em
tudo e acabando os desacertos, acabando o sofrimento, porque
desliga o fluido elétrico e magnético do corpo, por estar
ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, a PLANÍCIE
RACIONAL.
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Aí, então, todos vivendo e brilhando Racionalmente,
contentes, alegres, felizes, se entendendo, se compreendendo,
e nascendo o equilíbrio no mundo entre todos.
Todos se entendendo, se compreendendo e sendo
orientados pelo seu mundo de origem: a PLANÍCIE
RACIONAL.
O animal Racional para viver e ser feliz é preciso que
seja orientado pelo seu verdadeiro mundo de origem: a
PLANÍCIE RACIONAL.
Então, entrou o mundo agora na fase mais brilhante de
toda a sua existência, a fase Racional, a fase do equilíbrio, a
fase final do mundo, porque todos estão de regresso ao seu
mundo de origem, por estar aí a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL.
Agora é que chegou o fim do mundo, o fim desse mundo
e o fim de todos, cada qual em seu lugar, muito naturalmente,
sem abalo de espécie alguma, muito naturalmente, pois que o
abalo que vão ter não é abalo. Por começarem a se
compreenderem, e se entenderem, vivendo felizes para o resto
da vida. E não infelizes como aí estavam no elétrico e
magnético.
Está aí o fim do mundo, o fim de tudo e o fim de todos,
porque estão de regresso ao seu verdadeiro mundo de origem:
a PLANÍCIE RACIONAL.
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O DEVER DE FAZER PROPAGANDA
DESTE CONHECIMENTO

O vivente que vive a favor da sua natureza, vai sempre
para a frente, se favorece em tudo, tudo lhe corre a favor na
vida. Deve pôr em prática a IMUNIZAÇÃO RACIONAL,
que é a principal coisa da natureza do vivente e é o ponto de
salvação de todos. Portanto, o vivente sabendo dessas coisas
todas e muitas coisas mais que a seguir vem, não deve perder
tempo, para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer
sempre, galgar todos os pontos desejados, não se
compreendendo, pois, que deixe todos os ensinamentos que
aqui são dados para continuar com males que sempre os
afligiram.
Todos que souberem, todos que lerem, todos que
escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhecem
de bem, para si e para o próximo, para todos os que conhecem
e para os que desconhecem. Sim, pois todos procuram o bem
de si mesmos, mas não sabem como encontrá-lo; todos os que
não fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem, para
o bem do seu próximo, estarão em falta grave, diminuindo o
seu prestígio, perdendo o mérito para alcançarem e serem
contemplados com tudo que necessitam, que implorem, 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
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bom e de bem para si. Se a propaganda é só de bem, só pode
elevar o vivente cada vez mais. É conversando amavelmente
que o vivente se entende. Por isso, é dever de todos, mui
delicadamente, fazer a difusão desta obra, em benefício
próprio e de todos os viventes desse mundo.
O vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem
o caminho para o seu bem. E, para isso, deve ler, ler para
guardar para si e para esclarecer aos demais tudo de bom 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, o 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.
Esta 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, o que não conheciam. Não
interpretem como religião, pois muitas vezes, pela inocência,
começam a dizer asneiras, quando se negam a deixar a sua
religião para seguir outra.
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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 esse
conhecimento? EU respondo: é o Racional Superior. E o
vivente insiste: Quem é esse RACIONAL SUPERIOR? EU
esclareço: O RACIONAL SUPERIOR é de um mundo
superior ao vosso. Não é espírito. É um vivente como os daí
da terra, diferente apenas porque não é terreno.
Espíritos são vivente que habitam o vácuo, entre a Terra
e o sol e que nunca saíram disso, sempre em expiações e
experiências. O RACIONAL SUPERIOR é de um mundo
muito superior ao vosso e comunica-se com os habitantes da
terra por serem estes feitos da mesma natureza e terem a
faculdade de uma comunicação natural.
O espírita comunica-se com os habitantes do mundo por
meio de irradiações, e os habitantes do ASTRAL SUPERIOR
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 portavoz e saindo tudo a contento. Como um rádio que vêem, mas
que transmite de um lugar que não enxergam.
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O BEM É O FLUIDO RACIONAL
DO MUNDO DE ORIGEM DO ANIMAL
RACIONAL QUE É DO OUTRO MUNDO, A PLANÍCIE
RACIONAL. E O MAL O FLUIDO ANIMAL O
ELÉTRICO E MAGNÉTICO DO ANIMAL
IRRACIONAL DO MUNDO DO ENCANTO, AQUI DA
TERRA

E assim o animal Racional é um aparelho astrológico
elétrico e magnético porque é feito por esta natureza desse
conjunto elétrico e magnético.
A cabeça é o relógio que recebe fluidicamente os
pensamentos bons e os pensamentos maus e as instituições
boas e as instituições más.
Então sendo o fluido magnético que transmite o mal os
fluidos maus e o pensamento mau, e a pessoa ai se tornando
instrumento do fluido mau, procedendo mal, fazendo mal,
porque está fluidicamente recebendo a intuição ou o
pensamento mau. Transmitindo o fluido magnético. Por isso
torna a pessoa malfazeja, um monstro diabólico. Então o
fluido magnético é o causador da destruição do animal
Racional.
Todas as invenções, criações e aspirações, criadas e
inventadas para a destruição e para o mal do ser humano, tudo
é de inspiração magnética, é o fluido magnético que inspira a
pessoa para isso ou aquilo, destruindo então, todas as
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invenções e vice-versa do animal Racional, vem do fluido
mal, do fluido magnético que transmite esta ou aquela idéia
no relógio do animal Racional.
E o fluido elétrico é o juízo do pensamento bom e do
bem.
Então está aí a causa dos males do animal Racional,
servindo de joguete desses dois fluidos destruidores o elétrico
e o magnético porque não há efeito sem causa.
O mal tem a sua causa e a causa é o fluído magnético
que dá este ou aquele pensamento, esta ou aquela idéia,
transmite fluidicamente no corpo fluídico elétrico e magnético
em matéria, do animal Racional.
Então, o animal Racional está servindo de instrumento
de duas forças destruidoras servindo de joguete de duas forças
destruidoras, o fluido elétrico e o fluido magnético. E é por
isso que está ai o desequilíbrio do ser humano.
O fluido magnético não é o verdadeiro. Porque não há
efeito sem causa; e assim, o animal Racional é culpado de
proceder assim? Não. O culpado de procederem assim é o
fluido magnético por não conhecerem a sua verdadeira
natureza, e o porquê que eram assim. Portanto, ninguém tem
culpa de ser assim, ninguém tem culpa porque desconheciam
o porquê que eram assim. Agora que estão conhecendo o
porquê que são assim, maus, geniosos, nervosos,
desequilibrados, procedendo mal, pensando mal, agora já
sabem que não há efeito sem causa. O causador de todos os
males que é transmitido no animal Racional é o fluido
magnético. Então o culpado de serem assim é o fluido
magnético. Então o animal Racional desconhecia o seu ser e
desconhecia porque estavam ligados a esta base do elétrico e
magnético a qual não pertenciam. Agora que estão sabendo e
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conhecendo que não pertenciam a esta base e o porquê que
não pertenciam e o porquê estavam desconhecidos da sua
verdadeira origem, porque não sabiam de onde vieram nem
para onde vão. Nasciam aí neste mundo sem saber por quê.
E viviam sem saber por quê. E por não saber por que é
que sofriam deste jeito, todos sofrendo, todos, de Herodes a
Pilatos todos agonizando sem saber por quê. Todos
preocupados, todos nervosos, ninguém sabia por quê. Todos
insaciáveis e não sabiam por que desse desequilíbrio, porque
não há efeito sem causa. Se assim estavam e se assim eram
deste jeito é tinha que existir a causa e o porquê da causa.
Qual é a causa? É o fluido elétrico e magnético.
Então, o animal Racional não é culpado de assim ser o
animal Racional não sabia o porquê que assim era deste jeito.
E porque vivia assim deste jeito. Então, agora está aí o
bálsamo maravilhoso Racional.
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A IMUNIZAÇÃO RACIONAL

Para que todos por meio do conhecimento Racional
adquiram o seu fluido, o fluido Racional, dentro do seu eu e
ficando ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, a
PLANÍCIE RACIONAL. E esses dois fluidos monstros
desligando do corpo do animal Racional e o animal Racional
sendo equilibrado Racionalmente, pelo seu mundo de origem
porque uma vez ligado ao seu mundo de origem começa a
receber todas as orientações precisas para o seu equilíbrio
Racional.
Estavam aí ligados ao fluido elétrico e magnético,
recebendo as orientações do fluido animal, tinham que ficar
igualmente a um animal desequilibrado, por estarem ligados a
esses dois fluidos, o fluido do animal irracional. Então,
tinham que ser assim: feras, monstros irregulares,
desequilibrados, nervosos, geniosos, só com o mal nas
entranhas, por estarem ligados ao fluido elétrico e magnético.
Tinham que viver mal, tinham que proceder mal, tinham
que ir de mal a pior sempre, porque são dois fluidos
destruidores que cegam e que desequilibram o animal
Racional.
Por o animal Racional estar ligado a esses dois fluidos, é
que eram assim, completamente contra o seu feito, porque
pensavam bem e na mesma hora desequilibravam e procediam
mal. Não são culpados de assim serem por desconhecerem o
porquê que assim eram. Desconheciam e não tinham
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consciência do porquê eram assim. Não são culpados de
viverem inconscientes e desequilibrados desta maneira,
porque desconheciam por que assim eram. Agora, se
conhecessem, como agora estão conhecendo, sim. Agora está
conhecendo o porquê que assim são. Pois são deformados
dentro dessa deformação, porque não sabiam, porque se
soubessem o porquê, deixariam de ser deformados aí dentro
desta caverna. Caverna, uma coisa cheia de mistérios, um
enigma e ninguém sabia o por quê.
E assim, sendo encantado. Caverna, uma coisa
encantada, e ninguém nunca soube desencantar. Viviam todos
encavernados dentro dessa caverna. Indo para a cova, virando
caveira sem saber por quê. Então, todos viviam à procura do
bem e vendo sempre o contrário e o mal sempre a multiplicar,
por não terem a verdadeira consciência do porquê que viviam
assim desta maneira vivendo inconscientemente e por
viverem inconscientemente o sofrimento tinha que
permanecer sempre.
Sempre todos sofrendo, todos se queixando, todos
insatisfeitos, aparentemente satisfeitos de um jeito e
insatisfeito de outro. Todos insatisfeitos por viverem
sofrendo, por viverem com medo de tudo, com medo de ser
vitima disso, sofrer as conseqüências daquilo, com medo de
morrer, com medo de sofrer, sofrendo por causa dos outros,
agoniados por causa dos outros, sem sossego por causa dos
outros, sem sossego por causa disto, por causa daquilo, por
causa daquilo outro, pensando nisto, por causa daquilo, por
causa daquilo outro, pensando aquilo, e sempre as
preocupações.
E assim vivendo inconscientemente, horrivelmente,
agonizando dessa maneira, todos em agonia, por não saberem
o porquê que viviam assim. Portanto, quem vive assim, na luz
do encanto, vive sem garantia, sem segurança e sem
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responsabilidade, porque hoje é uma coisa amanhã é outra.
Por não ter garantia é um irresponsável, hoje está vivo,
amanhã está morto, desconhecido dos dias vindouros, e
sempre com a pança cheia de esperança e a esperança, como
sabem, é o alimento do inconsciente, porque a esperança é a
última que morre.
E veja que desolação! Que desolação entre todos, por
todos viverem assim, horrivelmente dessa maneira,
horrivelmente sem sossego. Sempre na expectativa disso ou
daquilo. E assim, vejam o mundo, como todos agonizam.
Tudo isto quem é o culpado? É o fluido magnético, o fluido
elétrico e magnético, porque o fluido magnético só transmite
o mal no relógio do animal Racional, o relógio é a cabeça,
como já sabem há muito.
E assim veja que desolação. E hoje chegando ao
conhecimento de todos e porque assim são, não sabiam o
porquê que assim eram e o porquê assim são, o porquê que
assim viviam e o porquê estavam assim. Ninguém sabia. Só
sabia sofrer sem saber por que e se maldizer a vida toda. E
sempre apelando a coisas imaginárias, e se multiplicando
sempre o sofrimento. Implorando as coisas imaginárias, um
inconsciente que não tem consciência dc que está fazendo, e
por isso, imaginando que poderiam ser atendidos e o
sofrimento sempre multiplicando, provando a caduquice,
provando a inexistência do que pensavam que existia. Então,
assim, sem ter com quem contar, sem ter onde se agarrar, sem
ter onde se segurar, e por isso o sofrimento se multiplicando
sempre e vindo a desilusão e o receio de tudo.
E dizendo muitas vezes: ―Nós estamos aqui perdidos,
não temos com quem contar, porque quanto mais pedimos,
quanto mais imploramos uma coisa que nós imaginamos que
possa existir. E por não existir, a agonia de todos se
multiplicando sempre e o sofrimento de todos se
multiplicando sempre.‖
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De forma que chegando a um ponto tal o desespero,
pelos golpes cruéis que vem recebendo, ou recebidos, que
ficam completamente desiludidos de tudo. E a vida chegando
a ponto de desequilíbrio e a pessoa dizendo: Estamos nesta
situação de salve-se quem puder, porque não temos com quem
contar para nos salvar‖. E por isso o sofrimento é de todas as
formas e de todas as maneiras. E assim viviam todos vagando
desse jeito. Quem vaga está perdido, não sabe o porquê que
vive nem por que tem vida. Vivendo neste mundo por que e
para quê?
E por isso estar vagando contra as marés boas e más,
boas aparentemente. Mas tudo isto, porque desconheciam o
porquê assim eram e o porquê assim são e o porquê esse
mundo assim é. Por desconhecerem, aí viviam vagando,
vagando como uma nau no oceano, sem saber onde iam parar.
E hoje sabendo o porquê de tudo isto e o porquê que assim
ficaram, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como
vão.
E hoje felicíssimos por ter em mãos o verdadeiro leme,
por ter em mãos a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. A bússola
verdadeira que veio mostrar as duas estradas, a estrada do
encanto e a estrada do desencanto. A estrada da volta de todos
ao seu verdadeiro mundo de origem, o porquê que estavam ai
perdidos, sofrendo sem saber por que. Hoje todos chegando
em seu verdadeiro lugar por meio da IMUNIZAÇÃO
RACIONAL. Tratando de se imunizar o mais depressa
possível, para adquirir o fluido Racional do mundo de sua
origem, para ficar desligado do fluido elétrico e magnético.
E assim, Racionalmente falando, temos o sol Racional.
Numa simples comparação: o sol do Racional e do irracional,
o sol verdadeiro do mundo do animal Racional é para
iluminar o animal Racional e o sol do animal irracional é para
iluminar o animal irracional. Então uma espécie de

CULTURA RACIONAL – 5º O

84

comparação: existe o sol Racional que é a verdadeira luz do
animal Racional para iluminar o animal Racional e o sol do
irracional, que é o elétrico e magnético, para iluminar o
animal irracional. Isto é uma espécie de comparação, mas não
que haja, Racionalmente, sol. Isto é para uma boa
interpretação, para melhor entendimento da Luz Racional.
Mas não que haja sol Racional. Não há sol Racional. Mas
para uma boa interpretação, devido à luz solar do animal
irracional.
Então, o animal Racional imunizado está sempre
iluminado pelo sol Racional, pela Luz Racional, mas para isto
é preciso que conheça o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL,
para por meio do conhecimento existir o desenvolvimento
Racional na pessoa.
Pelo conhecimento nasce o desenvolvimento Racional, a
pessoa conhecendo desenvolve Racionalmente e para
conhecer tem que ser persistente no conhecimento Racional,
ler e reler sempre, para o desenvolvimento Racional. E assim,
hoje, todos já bem inteirado do que é IMUNIZAÇÃO
RACIONAL.
IMUNIZAÇÃO RACIONAL quer dizer: UNIR-SE A
SUA VERDADEIRA LUZ, A LUZ RACIONAL, UNIR-SE
AOS ETERNOS DA PLANÍCIE RACIONAL, DO MUNDO
VERDADEIRO DO ANIMAL RACIONAL. Entrar em vida
para a eternidade, por estarem ligados aos eternos pela sua
verdadeira luz, a luz dos eternos, a Luz Racional, então passa
a pessoa em vida, aí na terra, mas já pertencendo a eternidade,
por estarem ligados ao seu mundo de origem por meio de sua
verdadeira luz, do seu mundo de origem, a Luz Racional.
Essa ligação é feita pelo conhecimento e
desenvolvimento do conhecimento Racional. Então, fica a
pessoa recebendo do seu mundo de origem da PLANÍCIE
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RACIONAL, todas as orientações precisas para o seu bom
equilíbrio, para o bom andamento da vida, para o belo e lindo
triunfo Racional, aí na terra. Nascendo entre todos a
verdadeira Racionalização e vivendo todos aí na terra,
Racionalmente, por estarem em contacto com o seu mundo de
origem dia e noite, noite e dia, a PLANÍCIE RACIONAL.
Recebendo todas as orientações precisas para o belo e lindo
progresso aí na terra.
Daí então sendo extinto todos os males do animal
Racional e vindo então, pelas orientações do seu mundo de
origem, o prolongamento dos anos de vida, até a extinção do
corpo de uma vez para sempre, não nascendo mais aí nesse
mundo deformado, por o corpo fluídico que está aí dentro do
calor, que é a causa desse feito, não permanecer mais aí
dentro dessa deformação. Sendo retirado daí de dentro do
calor pela IMUNIZAÇÃO RACIONAL, pela Luz Racional,
indo a causa desse feito que é o corpo em matéria fluídica
elétrica e magnética, porque não há efeito sem causa. Se
existe esse feito que é o corpo em matéria fluídica elétrica e
magnética é porque existe a causa, que é o corpo fluídico, o
corpo Racional, que está deformado dentro dessa deformação
que é a causa da origem do micróbio para a formação do feito,
que é o corpo. Então, a Luz Racional, a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL, apanha a causa e leva para o mundo de origem,
saindo daí de dentro da deformação perde a parte deformada,
porque estava dentro dessa deformação, e sobe para o seu
mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, levado pela
IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Então, aí, a pessoa não nascendo mais aí nesse mundo,
porque a causa desse feito, que é o corpo fluídico, não está
mais aí dentro desse calor, e sim, no seu mundo de origem.
Mas para conseguir, persistência na leitura, para o
desenvolvimento de si mesmo Racionalmente, pelo
conhecimento Racional.
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Daí então nascendo na pessoa a Vidência Racional,
vendo a sua luz, vendo o seu sol, tendo entendimento direto
com os habitantes da PLANÍCIE RACIONAL. Como
aparelho, todos ficarão assim, porque todos são aparelhos
astrológicos de origem Racional e por isso são animais
Racionais, que por se deformarem ficaram desconhecidos de
sua origem, pela transformação que passaram. Agora todos
conhecedores da sua verdadeira origem, do porquê que eram
assim, do porquê que eram animais Racionais. Hoje, todos
têm o saber do seu verdadeiro mundo de origem, sabendo,
conhecendo e vendo o porquê que ficaram assim e o porquê
de sua origem.
Agora vejam a luta, as lutas desoladoras da luz do
animal irracional e que por não ser a luz do animal Racional,
por não ser a verdadeira luz do animal Racional, é que tinha
mesmo o animal Racional que sofrer muito, por estar feito e
iluminado por uma luz que não é a sua, recebendo efeitos de
uma luz que não é a sua, recebendo a luz do animal irracional,
ficava então o animal Racional com a mesma ferocidade do
animal irracional ou muito pior ainda, o animal Racional não
sabia o porquê disto, o porquê que era assim, por que se
conservava tudo misteriosamente, tudo enigmaticamente, e
por isso, tinha que sofrer muito, sofrer a vida inteira, por coisa
alguma de verdadeiro saber. Sabiam que eram animais
Racionais, mas não sabiam por que que eram animais
Racionais. E hoje, estão sabendo o porquê que eram animais
Racionais, por serem de outro mundo, por ser do outro
mundo, a PLANÍCIE RACIONAL, o mundo de onde esses
deformados saíram, como saíram, como desceram para ficar
ai como estão, sem ninguém nunca poder dar solução.
Então, hoje, todos adquirindo, por meio do
conhecimento Racional, a verdadeira luz, a Luz Racional, seu
verdadeiro sol, o sol Racional. O sol do animal Racional e não
o sol do animal irracional. Com o sol do animal irracional
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tinham que viver como bichos, sem coisa alguma entender de
seu ser, de sua origem, porque estavam sob uma luz a que não
pertenciam, a qual não era do animal Racional e sim do
animal irracional.
Agora vejam quanto sofrimento! Sofrendo sempre,
aprendendo sempre e ficando sempre por saber, que a luz do
animal irracional não podia esclarecer coisa alguma ao animal
Racional, por ser uma luz deformada, por ser uma luz do
encanto, por ser uma luz dos mistérios, dos enigmas. Não
podia essa luz do animal irracional, esclarecer coisa alguma
ao animal Racional.
E por isso, viviam ai dessa maneira, horrivelmente,
como bichos, devorando uns aos outros sem saber por que,
como o animal irracional, como feras bravias, uns contra os
outros, brigas, guerras, demandas e uma infinidade de coisas
desagradáveis, de coisas monstruosas, uns contra os outros,
porque estavam sob o domínio da luz do animal irracional.
Sabiam que eram de origem Racional, por isso foram
qualificados de animais Racionais, mas não sabiam onde era
essa origem, onde era essa fonte, onde estava essa origem,
onde estava esse mundo de origem. Sabiam que eram de
origem Racional, por isso qualificaram de animais Racionais,
mas não sabiam onde estava essa origem, em que lugar
estava, em que altura estava e em que canto estava. Ninguém
sabia. E agora esta ai, todos sabendo a origem que é a
PLANÍCIE RACIONAL, a origem do animal Racional.
Hoje todos sabendo de onde vieram, como vieram, o
porquê que se deformaram assim, o porquê que se
degeneraram nessas condições, sabendo de onde vieram e
para onde vão. Sabendo, que não são daí desse mundo,
sabiam que não eram daí. E por isso não tinham direito de
viver, por isso não tinham o direito de viver bem, por não
serem daí, se fossem daí viveriam bem e tinham direito de
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viver, mas por não serem daí dessa terra é que não têm direito
de viver. E para viver é como estão vendo. Sofrendo. Todos
sofrendo, porque não são daí. Está ai o porquê dos
sofrimentos de todos e o porquê da morte.
Então hoje todos conhecendo e sabendo o porquê assim
ficaram, o porquê assim são. E hoje, com o conhecimento ai
em mãos, para deixarem de assim serem, sofredores sem
solução, como estavam aí, sofrendo sem solução. Não sabiam
como encontrar a solução para banir o sofrimento, sofrendo
sempre, todos sempre de pior para pior e tudo sempre de pior
para pior.
Não sabiam como conter o sofrimento, não sabiam como
iam endireitar o mundo. Então ousavam dizer que o mundo
não havia quem endireitasse, como coisa que o mundo fosse
seu. A inconsciência era grande, devido o sofrimento ser
permanente.
E hoje, todos sentindo os efeitos da IMUNIZAÇÃO
RACIONAL e dizendo: É verdade! Quanto tempo de tanta
papagaiada e quanto tempo de sofrimento monstruoso,
arrasador. O sofrimento vivia consumindo os dias de todos, os
dias de vida de todos, e por isso vejam as durações do
passado, as épocas antigas, as durações eram milenares.
E hoje, pelas transformações, pelas degenerações que já
passaram, vejam o ridículo a que chegaram durando uns
insignificantes aninhos de vida, lá se foi embora a vida, tudo
por conservarem essa inconsciência toda, por faltar o
conhecimento verdadeiro do que eram do que são e do que
foram.
Por todos desconhecem a sua verdadeira origem e o seu
verdadeiro natural é que a essa vida é um inferno. Vivia por
não saber, na dúvida de tudo, duvidando de tudo, se
experiências, com medo de tudo, com medo de morrer, com

UNIVERSO EM DESENCANTO – 5º O

89

medo de adoecer, com medo de serem vítimas de doenças
horrorosas. Serem a sua verdadeira origem e o seu verdadeiro
natural é que a vossa vida é um inferno. A vida de todos é um
inferno.
Viviam sem saber por que na dúvida de tudo, duvidando
de tudo, de experiência, com medo de tudo, com medo de
morrer, com medo de adoecer, com medo de ser vítima de
doenças horrorosas. Enfim, vivendo a vida inteira com medo
de tudo, com receio de tudo, com medo de ser vítima de um
câncer ou de uma outra moléstia. Enfim com medo de tudo,
vivendo agonizando desse jeito, vivendo aí horrivelmente
desse jeito.
Nunca poderiam encontrar a felicidade, por estarem
expostos a todos esses sofrimentos, falavam tanto em
felicidade, mas inconscientemente, quem está exposto a tudo
quanto é de ruim sem garantia de coisa alguma, não pode ser
feliz. E um infeliz. Eram todos infelizes, mas com a
inconsciência, as ilusões, as fantasias, tudo isto reunido,
falavam em felicidade. E esta sempre por encontrar, essa
sempre por vir, porque quem vive agonizando a vida inteira
não sabe o que diz, muito menos o que pensa. E assim foi-se a
vida, ou foi a vida, da luz do animal irracional, pela qual se
orientavam e tinham que ser quase idêntico ao animal
irracional, por isso viviam pior do que o irracional. Muitas
vezes vivi pior do que o animal irracional, porque tinham a
consciência falhando sempre, e sempre a inconsciência é que
dominava.
E assim viviam nessa maré de sonhos, sonhando a vida
inteira, e os sonhos sempre se acabando quando acaba a vida.
Ficando os sonhos para outros sonharem e perder tempo com
sonhos, como os que já se foram, e assim, hoje, o grande
tesouro em mãos de todos, o maior tesouro do animal
Racional, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
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E chegou na hora em que mais o animal Racional estava
precisando, chegou na hora, porque ninguém estava mais
agüentando o peso da vida, vivendo por ter vida, mas, muitas
vezes, perdendo o prazer de viver. Por viver agonizando,
sempre assustado, com medo sempre, noite e dia nessa vida,
uma verdadeira consumição. O sofrimento apavora todos.
Todos com medo de sofrer, todos com medo de penar e todos
sempre sofrendo. Uns menos, outros mais, outros demais e
outros não resistindo mais.
E assim era a vida dos inconscientes, sorrindo muitas
vezes para não chorar, fazendo-se de alegre para poder viver,
triste por dentro, chocado por dentro, preocupado por dentro,
magoado por dentro, com desespero por dentro e aparentando
alegria e satisfação. Vivendo sempre de aparência, vivendo
como verdadeiro artista, que sente uma coisa e diz outra tão
diferente! Está chorando por dentro, está rindo por fora. Veja
que desolação! Veja como agonizavam, vejam que agonia,
tudo isto por desconhecerem a sua verdadeira origem o seu
verdadeiro natural.
E hoje conhecendo o porquê assim ficaram, o porquê
que assim viviam e o porquê que assim estavam.
E hoje todos com o maior tesouro em mãos, que é a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que trouxe todas essas
revelações de todo esse passado desta vida do encanto,
mostrando e provando o porquê deste encanto e dando a todos
o passaporte para voltarem para o seu mundo verdadeiro, a
PLANÍCIE RACIONAL. O passaporte da mudança desse
mundo ao qual não pertenciam e não pertencem, ao seu
mundo verdadeiro, a PLANÍCIE RACIONAL. O mundo
verdadeiro do animal Racional é a PLANÍCIE RACIONAL.
E é por isso que todos assim ficaram e assim estavam,
por desconhecerem o porquê desta vida, o porquê deste
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mundo e o porquê de estarem aí neste mundo sem saberem,
vivendo aí neste mundo sem saberem por que, nascendo aí
sem saberem para que, com esta vida constituída deste mundo
assim ser, ignorando os mistérios todos, esses enigmas todos,
vivendo igualmente a um irracional que não sabe descrever
aquilo que está vendo, porque não entende, não sabe, como
tudo isto foi feito. Não sabia. Vivendo horrivelmente deste
jeito, sofrendo para aprender tudo, e para no fim nada saber.
Nada saber de si mesmo e nada saber do mundo em que
vivem, no encanto.
E hoje, em mãos de todos, o porquê de tudo isto, o
desencanto mostrando e provando o porquê que assim
ficaram, de onde saíram e de onde vieram e para onde vão e
como vão.
E assim vejam a calamitosa vida do mundo. Que chegou
na sua fase pior de sua história como estão vendo. Salve-se
quem puder.
Porque nunca puderam ser salvos por salvador nenhum.
Porque nunca existiu salvador para salvar os animais
Racionais ou o ser humano, por nunca existir salvador algum
é que todos sempre sofreram, sempre penaram, como estão
vendo, as calamidades, as catástrofes, os desastres, da
natureza das artes. Que situação calamitosa! Que ninguém
nunca pode contar com salvador nenhum por que nunca
existiu. Porque se existisse, salvaria todos. Não deixaria o
mundo chegar a este ponto de: Salve-se quem puder.
A vida chegando a um ponto tal, que as imaginações
criadas das coisas imaginárias, criadas como a título de
qualquer bem fazer ficarem todas no ridículo e o povo se
alimentando com as suas experiências e dizendo Salve-se
quem puder. Que ridículo chegaram todos. Então chegando
agora na hora mais necessária, a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL.
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Para embargar o resto da monstruosidade que a caminho
vinha sobre todos, porque o número de crentes já era muito
pouco, a multiplicação do sofrimento trazendo a descrença de
todos dessas coisas imaginárias que julgavam que podiam ser
valido e socorrido. E o sofrimento sempre se multiplicando. E
ai a descrença total ficando o materialismo puro, e todos a
comer uns aos outros. Mas chegou a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL para embargar as angústias que iam passar,
agora, cada qual que trate de se imunizar o mais depressa
possível conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL para
ficar coberto pela luz do seu mundo de origem, para ficarem
iluminados pela sua verdadeira luz de origem e recebendo
todas as orientações precisas e embargar todo o sofrimento de
sua vida e a vida de todos.
Então é preciso que todos coopere consigo mesmo, em
benefício de si mesmo, para se livrar dos padecimentos cruéis
porque daqui a um pouquinho, todos estarão abraçados com a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Todos vendo a sua luz
verdadeira e todos iluminados pela sua luz verdadeira, todos
sendo orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem.
Todos iluminados pelo seu sol, pelo sol Racional, sol puro,
limpo, perfeito, sem defeito, como uma simples comparação,
para saírem e se afastarem desse sol do animal irracional, para
afastar a parte animal do corpo, o sol animal, o elétrico e
magnético e imperar sob o animal Racional a sua luz
verdadeira do seu mundo de origem, a Luz Racional para o
equilíbrio e bem estar e felicidade verdadeira do animal
Racional.
A fraternidade, a paz, o amor a consistência divina que é
a Luz Racional. Chega de perderem tempo com o sol do
animal irracional. Perderem tempo para que? Só para sofrer
cada vez mais? Quanto mais tempo perder mais sofre, mais
padece, mais enriquece de sofrimento, aborrecimento, e
desilusões. Não sabe que um iludido é um perdido? Um
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perdido recebe as consequências que é o fracasso, e o
sofrimento, é a derrota.
Chega de serem maus para si mesmo, chega de serem
monstros para si mesmo, embargue o seu sofrimento, com a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Leiam com persistência para
adquirir a sua verdadeira luz, ficar iluminado pelo seu sol, o
sol Racional, o sol puro, limpo e perfeito sem defeito. E ser
orientado pelo seu mundo de origem para ser feliz na vida e
ter prazer de viver. E não viver angustiado desta maneira,
todos angustiados sempre preocupados, sempre com medo,
sempre apavorado, sempre nervosos, sempre brigando,
discutindo, com medo, essa vida diabólica, do sol do animal
irracional.
Os que estiverem sob esta luz do sol sendo orientados
por esta luz, recebendo estes fluidos do elétrico e magnético.
Todos a penar deste jeito é muito pior ainda por se multiplicar
sempre o sofrimento. Já conhece o seu verdadeiro sol a sua
verdadeira luz, o que devem de fazer? Procurar obter o mais
depressa possível lendo e relendo para conhecer o que é
IMUNIZAÇÃO RACIONAL e se imunizar.
Então, estão ai com o bálsamo da sua felicidade em
mãos estão com a Luz Racional, verdadeira em mãos, e vão
perder tempo com a luz que sempre foi a causa do sofrimento
do animal Racional? Acha pouco o que já sofreram? E o que
estão sofrendo ainda no mundo? E tem que ler reler, ler reler,
ler e re ler não percam tempo para adquirir a volta ao seu
verdadeiro mundo de origem por meio do conhecimento da
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Só perde tempo com a luz do
bicho, com as luzes dos bichos quem não conhece a sua luz
verdadeira, a Luz Racional.
Estão na crítica na vida material, uma réplica aos que
faltam consigo mesmo que tem em mãos com que embargar
todo o sofrimento de sua vida e perdendo tempo com
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futilidades para alimentar o sofrimento de sua vida cada vez
mais. Então precisa essa réplica essa crítica para demonstrar
que eu estou vendo o procedimento de todos. Muitos que
querem se salvar e não fazem por onde. Muitos que não
querem nascer mais aqui não fazer por onde muitos querem
receber a sua luz ser iluminado pela sua verdadeira luz, a luz
do mundo de sua origem ser orientado pelo seu mundo de sua
origem, para o seu brilhante equilíbrio para sua felicidade e
não fazem por onde. Não estão fazendo por onde.
Querem, mas não estão fazendo por onde, tem vontade,
mas não estão fazendo por onde, querem ser orientados, mas
não estão fazendo por onde. Como pode ser? Isto já passou de
rebeldia e rebeldia consigo mesmo, tendo o remédio em mãos
para sua cura, e colocar para um lado? E querer ser curado e
precisando ser curado. É preciso que tenha mais respeito a si
mesmo do que é de sério, deve ser respeitado e se levar a
sério. Por causa do livre arbítrio e a livre espontânea vontade
que estão aí dentro, sofrendo aí deste jeito. Ainda querem
abusar, do livre arbítrio, e da livre espontânea vontade. Não
podem. Mas se acharam, o certo, já tem o certo em mãos,
tratem de obedecerem o certo para que tudo dê certo, e chegue
onde deseja onde querem chegar, ao seu mundo verdadeiro de
origem, a mudança feita daqui desta terra para lá.
Então é preciso não perder mais tempo e ler e reler todos
os dias. Esta réplica não é para todos, é para os mais rudes e
os mais teimosos, os mais confusos, os mais tolos, os mais
bobos, os mais iludidos, com a lama com esses mais porcos.
Porco é que dá valor a lama. Não é para todos estas réplicas,
tem os que estão venerando a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a
Luz Racional. E tem os que dizem que veneram, mas o
procedimento contradiz, o procedimento prova o contrário,
esses assim acham que o que já sofreram e que estão sofrendo
ainda é pouco. Porque se a cura está em mãos, porque que não
obedece a respeita? O leme Racional, a bússola Racional que
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está ai dando o que nunca teve, o fim de uma vez por todas do
sofrimento dos padecimentos o fim de uma vez por todas da
condenação a morte, não serem mais condenados a morte, por
não nascerem mais aqui.
Então está ai a bússola nas mãos e deixa a bússola para o
lado? E vai perder tempo cem ilusões da lama, com fantasias
da lama, com as artes da lama, com as bobagens do bicho,
com as asneiras do bicho, por estarem sendo iluminados pela
luz do bicho, dando valor o que é do bicho e deixando a sua
luz verdadeira para o lado, que é o conhecimento, o tempo
que está perdendo com a lama, deve ir lendo para adquirir a
sua luz o mais depressa possível para sanar, acabar e terminar
todo o sofrimento de sua vida. A sua distração deve ser a
leitura é a melhor distração é o saber, o seu passeio deve ser a
leitura é o maior passeio, e o melhor passeio é unir-se juntos
dos eternos da PLANÍCIE RACIONAL, ou está pensando que
vai ficar aí sua luz verdadeira do seu mundo de origem para
adquirir a Vidência Racional.
E ver os eternos, se entender com os eternos da
PLANÍCIE RACIONAL do seu mundo de origem, esta é que
é a melhor recreação, é o melhor passeio é o melhor recreio, é
o melhor tudo de tudo de bom para si. E não as vaidades ai da
lama, os passeios ai da lama, as distrações da lama,
causadoras de todo o sofrimento do animal Racional.
A sua distração agora por conhecer o que já conhece o
seu passeio deve ser a leitura o conhecimento da
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, ou está pensando que vai ficar
ai para semente? Morre aí de repente e torna a voltar para
sofrer mais ainda. O seu passeio a sua festa a sua distração
deve ser o conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL o
seu mundo de origem da sua volta ao seu mundo de origem aí
é que está todo o seu engrandecimento. Aí é que esta todas as
suas riquezas toda a sua grandeza e não a lama.
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A lama dá a todos o que? Sofrimento só. Então dentro
das coisas pondo as coisas em seus lugares, pare e termine
com essa inconsciência para engrandecimento de si mesmo. A
lama é muito boa para quando eram porcos estavam aí sendo
orientados pela luz do bicho, pelo sol, que é a luz do animal
irracional. Então, só conheciam esta luz não conheciam a sua
verdadeira luz, então marchando assim inconscientemente
sem saber o porquê nesta vida vivendo. Então está vendo que
adorar-se a lama como elemento de prestígio. Eram porcos
não sabiam por que viviam, mas agora não! Agora está aí a
Luz Racional em vossas mãos, não é mais admissível ser o
que eram por que já conhecem o que são.
Então por conhecerem o que são é que devem andar na
estrada certa e abandonar a estrada errada. A estrada errada é
a estrada da lama, a estrada do porco, do sujo, que só se acha
bem na lama. Agora quem conhece a estrada limpa e prima
pela limpeza e quer se limpar, é preciso se limpar para ir pela
estrada limpa a estrada Racional, e abandona a estrada do
atoleiro, a estrada da lama.
E assim vejam quanto tempo de luta perdida que até hoje
estão lutando consigo mesmo, porque quem se acostuma com
o torto custa um pouquinho a desacostumar com o torto.
Força de vontade em benefício próprio para felicidade de si
mesmo para o bem estar de si mesmo, para a paz de si
mesmo, para o sossego de si mesmo. Enfim para tudo de bom
para si mesmo. Então qual é ou qual é a melhor distração? O
Conhecimento Racional.
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O MELHOR PASSEIO E A MELHOR DISTRAÇÃO É O
LIVRO NA MÃO

Qual é o melhor passeio? O conhecimento Racional.
Qual é a melhor arte? O conhecimento Racional, para
pôr termo aos desastres da vida. Então trate de ler e reler, não
perca tempo para adquirir a sua luz verdadeira a sua luz do
mundo de sua origem, a Luz Racional, para ficarem
iluminados, para o resto da vida, até encerrar esses dias que
tem para viver, que a vida é tão curta. É como estão cansados
de ver, a morte vem sempre de surpresa para aqueles que não
estão imunizados, para os imunizados não, são surpreendidos
porque estão garantidos em tudo e recebe todos os
esclarecimentos precisos e todos os andamento da vida.
Então chega de descuidos, deixa de ser descuidado
consigo mesmo, o melhor passeio, a melhor distração é o
Livro na mão. Para ter conhecimento do que é
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para saber falar o que é
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Do jeito que perdem tempo,
nunca que se imunizam, porque em primeiro lugar a lama, em
primeiro lugar as distrações da lama, os passeios da lama, a
luz da lama, em segundo lugar a luz verdadeira a Luz
Racional, assim fica na vontade de se imunizar, perdendo
tempo com a lama. O melhor passeio, a melhor distração é o
Livro na mão. Leia para se imunizar, essas réplicas não são
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para todos, e sim para os idiotas, para os tolos, para os bobos,
para os que pensam muito e sabem muito, e o sofrimento está
provando que nada sabem. Sabem dizer que conhecem
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, mas o procedimento está
provando que não conhecem. Porque quem conhece não
procede assim. Quem sabe não procede assim.
Então, só procede assim quem não conhece e quem não
sabe. Porque quem sabe e conhece respeita e obedece a bem
de si mesmo. Quem sabe e conhece o que é IMUNIZAÇÃO
RACIONAL vive com os Livros nas mãos. Obedece e
respeita o bem de si mesmo. Quem conhece e sabe não larga o
Livro para nada. Não larga os Livros para coisa alguma, vive
com os Livros nas mãos, porque conhece, sabe obedece e
respeita a felicidade de si mesmo, para a salvação de si
mesmo, porque sabe que a lama não salva ninguém. A lama
nunca salvou ninguém e não vai se entusiasmar com a lama,
nem dar importância a lama e sim dar a importância aquilo
que tem importância a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Então, esses não passam de uns idiotas que dizem que
sabe e que dizem que conhecem e o procedimento provando o
contrário que não conhece e não sabe. Como é que pode
explicar? Esclarecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL
sem saber tim tim por tim tim. Quem conhece e sabe
prossegue como deve e vive como Vive para se imunizar o
mais depressa possível. O dever de fazer propaganda da
IMUNIZAÇÃO RACIONAL é a pessoa esclarecer os
mínimos detalhes do que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Os
mínimos detalhes. E para conhecer é preciso o Livro nas
mãos, o passeio é o Livro, o passeio é o conhecimento, a
distração é o conhecimento, para poder fazer a propaganda
com os mínimos detalhes de esclarecimentos, brilhantemente
esclarecidos. Por isso para quem quer se imunizar o passeio e
o conhecimento, a distração é o conhecimento em primeiro
lugar.

UNIVERSO EM DESENCANTO – 5º O

99

Então vamos tratar de marchar na estrada Racional, para
se unir aos Racionais, puros limpos e perfeitos, para se
encontrar com os Racionais puros, limpos e perfeitos, para se
entender, para se comunicar e serem esclarecidos pelos
Racionais puros limpos e perfeitos, e não pela estrada da
lama. Andar pela estrada da lama à procura de que? De nada.
De sofrimento puro, de perder tempo sem resolver coisa
alguma. Então estão com a bússola da estrada Racional. Qual
é o dever? Seguir a estrada Racional para ir dar no seu mundo
de origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
Mas os idiotas por serem confusos de natureza ficam
desentendidos a espera dessas réplicas para enxergar a estrada
que está ai em mãos.
Então, o melhor passeio e o maior passeio é na estrada
Racional. Então, está ai a estrada para voltarem ao seu mundo
de origem. Então, qual deve ser o passeio na estrada
Racional? Qual deve ser a distração encontrada na estrada
Racional? A IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Portanto, seus
idiotas, deixem de estar perdendo tempo com o nada, que não
adianta nada, porque tudo acaba em nada. E a recompensa do
nada é o sofrimento.
São os padecimentos cruéis a recompensa do nada. É
nada. Então vão deixar de fazer um passeio na estrada do
tudo, na Estrada Racional para fazer passeio para nada? Para
ficar na mesma ou ainda pior? Chega de tanta inconsciência.
Agora já conhecem com consciência, a verdadeira estrada de
todos, a estrada Racional, a Luz Racional onde está o seu
mundo de origem, onde estão os habitantes os Racionais
puros, limpos e perfeitos e não perder mais tempo e caminhar
dentro desta estrada para encontrar e unir-se e juntar-se aos
Racionais puros limpos, e perfeitos. E vivendo aqui na terra,
mas pertencendo já a eternidade, por estarem unidos, aos
eternos da PLANÍCIE RACIONAL. Aos seus verdadeiros
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irmãos, que tudo estão fazendo para libertá-los ai desse
encanto, dessa vida de lama e sofrimento.
Então que deve de fazer? O Livro nas mãos, com a luz
noite e dia, para poderem se unir o mais depressa possível
junto de seus irmãos os Racionais puros, limpos e perfeitos.
Para isso é preciso persistência na leitura, para conhecer
definitivamente e ser desenvolvido! Racionalmente com a
persistência da leitura, com a persistência no conhecimento!
Portanto, não percam mais tempo, não percam mais
tempo com nada, porque não adianta nada e nada a
recompensa é nada. O Livro nas mãos para não perder tempo.
Essas réplicas não são para todos, é para os que precisam
delas, dos embrutecidos, dos que estão procurando ainda o
tudo no nada e nunca encontram, os embrutecidos a perder
tempo com o nada, que o resultado é nada.
Então para libertar esses embrutecidos, esses estúpidos
para consigo mesmo, é preciso essas réplicas. Tornam-se
então marginalizados à margem da IMUNIZAÇÃO
RACIONAL. Querem se imunizar e não fazem por onde, vão
perder tempo com o nada, com conversas fiadas com
conversas levianas que não resolvem nada.
Então, com o Livro noite e dia, para conhecer a estrada,
para abrir a estrada, para a mudança deste mundo, a que não
pertencem, para o seu mundo o verdadeiro, a PLANÍCIE
RACIONAL.
O animal Racional é uma vítima desses dois fluidos ao
qual não pertencem. Estavam ligados a ele, por não saberem,
por não conhecerem a sua origem.
E hoje conhecendo a sua origem, estão vendo tudo isto e
procurando se imunizarem o mais depressa possível, para
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ficarem imunizados e ligados aos eternos do seu mundo de
origem, a PLANÍCIE RACIONAL; ficarem ligados a
eternidade, o seu verdadeiro mundo, a PLANÍCIE
RACIONAL.
Então agora é que entraram na fase mais brilhante deste
mundo a fase Racional, por conhecerem os dois mundos, o
mundo do elétrico e magnético e o mundo verdadeiro do
animal Racional, a PLANÍCIE RACIONAL.
Então tudo chega a sua hora, tudo chega a seu tempo, e
agora é que chegou o tempo, chegou a hora e chegou a época
da IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Então ai felicíssimos para o resto da vida por estarem
ligados ao seu mundo de origem, por estarem ligados em vida
a eternidade, aos eternos da PLANÍCIE RACIONAL.
E assim todos chegando muito naturalmente ao seu lugar
verdadeiro, o seu mundo de origem, por meio do
conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
E assim todos brilhantemente, Racionalmente, vivendo
por todos serem orientados, Racionalmente, por seu mundo de
origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Vejam e vejam bem que a
terra está agora a caminho de ser um verdadeiro paraíso,
Racionalmente. Todos vivendo alegres, felizes e contentes,
felicíssimos por todos se compreenderem e por todos se
entenderem e tudo somente de bem para melhor sempre.
Está ai a fase brilhante Racional na terra por estar em
vossas mãos a IMUNIZAÇÃO RACIONAL a verdadeira luz
animal Racional, a luz da razão por ser Racional. Então a
humanidade não tarda, a ter conhecimento de tudo isto, e
todos alegres e contentes por ter em sua mãos a definição do
seu ser e a definição de todos os seres.
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JUNÇÃO DO CORPO HUMANO

Então na imaginação está a parte magnética e no
pensamento, está a parte elétrica. E por isso que o pensamento
é passageiro. O vivente pensa uma porção de coisas num
momento. O pensamento é rápido por ser influências da parte
elétrica. Ao passo que a imaginação já é diferente fica aquilo
gravado e o vivente às vezes não quer imaginar aquilo e
quanto mais faz por onde não imaginar mais imagina. Devido
a parte magnética que é a mente completamente carregada de
magnetismo. É a mesma coisa: o vivente vai fazer quarto a
um defunto e de tanto olhar para o defunto atrai pela força
magnética na imaginação e passa dias e dias vendo aquele
quadro; por o vivente atrair as correntes magnéticas em si
mesmo.
E assim é tudo. Então não sabem que, são corpos
elétricos e magnéticos? Não sabem que a natureza é elétrica e
magnética? Tudo que se diz de mentira está aí a parte
magnética e a elétrica natural dos astros que é a força mais
poderosa invisível dentre vós. E por serem desta natureza
elétrica e magnética é que assim são. O pensamento é da parte
elétrica e a imaginação da parte magnética. Os viventes por
não ter conhecimento do seu eu, de si mesmo, fazem
confusões não sabem o que é pensar.
Às vezes estão imaginando dizem que estão pensando; e
às vezes estão pensando dizem que estão imaginando. Isto por
não ter conhecimento do seu eu, senão sabiam que a mente
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está carregada de magnetismo e estando carregada o vivente
está mais nervoso, mais aborrecido e mais doente.
Muitos têm a mania de dizer que parte do fígado, que
parte do coração, dos nervos. Porque a medicina não tem
conhecimento destas coisas: da força invisível. Então começa
a supor que seja destes órgãos ou outra coisa que o vivente
supõe que seja.
A força magnética é invisível e a elétrica também. A
força magnética é uma força venenosa por isso diz:
magnética, má. E quando a mente está carregada demais esta
força se espalha pelos nervos, pelo sangue, faz distúrbios pelo
organismo e pelo corpo.
O vivente sente frio, sente calor, sente mal-estar fica
aflito. Enfim, é uma força que mata, que muitas vezes, o
vivente quando tem um derramento cerebral, é proveniente da
mente estar carregada de magnetismo e por a carga ser muito
grande e o cérebro, os órgãos afetados não agüentarem, há
explosão e desta explosão há o derramento cerebral.
Principalmente nos materialistas há sempre o derramento
cerebral devido o cérebro estar muito carregado. Os médicos
não conhecem isto por ser uma força invisível.
O vivente querendo sobrecarregar a mente de
magnetismo é só usar cocaína, ela começa a ampliar na mente
e o vivente começa a delirar, a sonhar, a ver uma porção de
coisas de quadros bonitos, quadros românticos coisas bonitas
encantados. A cocaína amplia e que com o tempo, vem a
prejudicar o vivente.
Que
magnética
magnética
vê aquilo

no espiritismo tratam médium vidente, parte
muito carregada com muita facilidade a parte
do seu eu, atrai outras e por isso vê isso vê aquilo,
outro. Acabam bem? Não. Acabam mal. Vivem
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sempre perturbados, de Herodes a Pilatos. Os viventes que
querem magnetizar quem desejar desenvolver a parte
magnética do corpo, fortalecendo ela para captar bastantes
ondas e correntes magnéticas, fortíssimas para poder então
lançarem sobre este ou aquele e fazerem o que desejar.
Acabam bem? Não. Acabam mal por desenvolver a parte má
do corpo. Só entra mal. Ao passo que á parte elétrica não
perturba.
A força magnética é produzida pelas influências
materiais. Como sabem o ser material tem vida e por isso tem
a sua força com domínio e atração visível e invisível. Visível
quando é palpável; e invisível quando o vivente sente torna-se
visível. Demora a ciência a observar estes pontos e chegar a
esta conclusão. Como assim a ciência é toda materialista; Só
admite aquilo que vê. É uma falha muito grande da ciência
esquece que é um ser material que tem os seus poderes
invisíveis e que somente eles admitem essas influências por
meio de gases que todos sentem, mas não enxergam;
mortíferos e bons. Esquecem que por admitir estes também
tem outras fórmulas, a natureza, de forças invisíveis
magnéticas que produzem as doenças materiais e outros
distúrbios no organismo material que tal é assim que não tem
conta mais as vítimas de enfermidades desconhecidas.
Tudo quanto pertence à matéria tem a sua força
invisível, que são as influências magnéticas. Agora a
eletricidade é boa quando é demais mata; e quando é de
menos mata também ou prejudica.
O vivente para ter o seu estado natural regulado é
preciso que tenha estas duas forças invisíveis bem
equilibradas.
E quem pode melhor equilibrá-la? São os invisíveis da
parte Racional é quem sabe equilibrar no vivente essas forças.
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É por isso que no espiritismo, os espíritos tratam:
descarga. Dando a ciência variedades de nomes. Que o
espiritismo não equilibra e si descarrega um pouquinho
quando pode. Tanto assim, que o vivente se sente mais
aliviado. Portanto, está aí uma moléstia que quando não mata,
o magnetismo, com as influências da matéria invisível e onde
está a parte que pode equilibrar nos viventes? a parte
Racional.
Então a ciência por ignorar semelhante coisa, haja a
dizer que é proveniente do fígado que é proveniente da sífilis
e tratando disto tudo e sempre na mesma.
Está aí a apoteose da formação ser assim toda variante
que muitos por não saber ficam confusos consigo mesmo
dizendo: A vida é um mistério. E por isso perguntam a si
mesmo: Porque eu sou assim? E não sabem. Então às vezes
ainda mais dizem: Somos todos descompreendidos; não
podemos nem compreender a nós mesmos! Ficam os viventes
nesta confusão desequilibrados sem saber como poderão
adquirir o equilíbrio de si mesmo. Então diz: A ciência esta
muito atrasada, nunca descobriu nem descobrirá a cura para
esses males; isso são coisas da natureza de todos que ninguém
não compreende nem ninguém pode conhecer o mistério da
natureza. Outros ainda dizem: Os mistérios de Deus. Uns
tantos dizem: Eu estudei tanto me aprofundei em tantas
ciências, me aprofundei nelas todas e não sei por que sou
assim; não encontro remédio para isto! E assim, tem horas
que tenho até ódio de mim, de ser assim.
E assim, acontece com a humanidade toda
descompreendida da natureza de si mesmo. Por quê? Porque
a maioria é materialista. Admite uma consciência superior que
diz então: o subconsciente; mas não admite as forças ocultas
magnéticas e elétricas. Atualmente já tem na ciência grande
parte apalpando para chegar a esta conclusão que tratam das
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descargas magnéticas. O vivente carregado de magnetismo
fica um vivente nervoso, sem sossego, neurastênico, aflito,
aflissurado por tudo, não tem sossego para coisa alguma.
Torna-se um vivente estúpido com toda fina educação que
possui e com toda cultura da ciência. Então diz: É
neurastênico; é nervoso; é do fígado, é do coração, é do
sangue, é da sífilis. Dizem tudo isto por dizer. Porque, na
verdade, não sabem, porque se soubessem tomariam remédio
e ficariam curados. Ao passo que dão paliativos, injeções,
etc., que somente são anestesias; enquanto estão com os
efeitos da anestesia acalma; passam os efeitos estão na
mesma. E assim, é a maioria da humanidade, perturbados,
desassossegados.
Torna-se um vivente infeliz, reconhece a sua infelicidade
e diz: Sou um doente; sou um aprofundado na ciência e não
conheço o remédio para a minha cura! A natureza é
misteriosa; e a medicina só existe no mundo para remediar
quando é possível ou quando acertar; e quando não acertar
porque não é possível, lá vai a riqueza do nada, que é a vida.
Outro protestando diz: A vida assim que valor tem? Então diz:
Somos uns miseráveis que não há remédio para nos curarmos!
E assim, há viventes nestas condições, difíceis de se aturar,
insuportáveis e que tem desgosto de serem assim. E
verdadeiros cientistas aprofundados, por conheceram
materialmente, por serem materialistas e não admitirem as
doenças invisíveis da força magnética e elétrica, dizem então:
Um vivente desequilibrado. É uma coisa insuportável! E
assim os viventes adotam a magia negra que a influência toda
é magnetismo, é o mal, todos esses viventes são
completamente desequilibrados, sofrem que faz pena e fazem
muitos sofrerem também.
E assim, está aí a junção do corpo humano que muitos
têm vagas noções, mas que não sabem definir, divulgar com
precisão, que mesmo não está no alcance aí dos viventes do
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chão. E é o que mais se encontra no mundo, são viventes
completamente desequilibrados; às vezes com aparência
agradável, boa, bela, dócil, cativante, atraente, mas isto são só
momento.
Do resto é lastimável! Viventes delicados, amáveis, são
momentos muito vagos! Tirou daqueles momentos, são
insuportáveis! Viventes completamente desequilibrados.
Influências magnéticas muito grande e da parte elétrica,
completamente desregulados. A ciência desconhece isto, e por
isso, sofre cientistas e sofrem todos. Por a ciência ser
materialista, só crê no que vê, no que é palpável, que
aprendeu e que sabe.
E por isso, não tem conta os casos de cientistas que por
sofrerem assim, tanto e não resistindo põe termo a vida. Por
não conhecerem estas forças menos admitem que tal exista.
Como quem diz: O poder oculto não tem poderes sobre nós.
Enganados com a ciência. Pois o poder oculto, executa sobre
o ser humano o que deseja. É por isso que muitos costumam
dizer: Se vê cara, mas não se vê coração! Como costumam
muitos a dizer: É um erro muito grande o vivente se deixar
levar pelas primeiras impressões, boas ou más. Sim, porque as
aparências enganam muito.
E assim, reinava a impossibilidade entre todos, de ter
conhecimento do seu eu, de ter o conhecimento de sua
formação, de que persiste, porque existe o que‖ principal de
tudo, a origem, os antecedentes da origem, a formação da
origem, o ponto de partida antes do ponto de partida, o antes
do antes de toda esta originalidade.
E assim, os viventes sempre se mantiveram alheios as
coisas principais que é a coisa mais principal, é o vivente
conhecer a sua natureza e definir toda ela. E por isso, a dúvida
entre todos, sempre foi reinante, que uns tantos, admiram esta
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grande realidade e muitas vezes sonhando e dizendo: Este
mundo é fenomenal! A natureza é um fenômeno tão
misterioso tão elevado e tão importante, que não há este ser
humano que possa com precisão, desvendar coisa alguma
certa, por desconhecer a origem e o ponto de partida de toda
esta grandiosidade! E será que este mundo perdurará
eternamente nestas condições? Responde o outro: Haja visto!
Pois se o mundo é tão velho, que quando começaram os
algarismos, o mundo já era mais velho do que é. Portanto, eu
tenho para mim, que o mundo será assim, eternamente.
Isto são conjecturas e pareceres que cada qual tem que se
apresentar com o seu parêntese, de acordo com a sua
interpretação, sendo que cada qual, interpreta da forma que
melhor lhe parece.
E assim, esse raiar dos aventureiros, estas alegrias dos
embusteiros, esta altivez dos investigadores dos prismas que
desconhecem, estes sábios profanos, com os seus diagnósticos
sem bases, enfim, o mundo cheio de fórmulas feitas pelos
seus habitantes, fórmulas estas sem bases.
E aqui, hoje vendo o desenrolar deste monturo de
asneira, esta cegueira de todos e porque também, de assim
serem como são. Haja visto que tinham que ser desconhecidos
da sua formação e de tudo existente neste buracão.
Agora digo EU: este buraco está tão fundo que estão
custando a sair dele. Mas agora, por meio desta Escrituração
que é de redenção universal que assim é feita pela
IMUNIZAÇÃO RACIONAL que vão ser esclarecidos de
tudo isto tim tim por tim. Este fenômeno proporcionado pelos
próprios habitantes que muito longe de conhecer o mundo, já
aí estiveram, e hoje como ele aí nas mãos que é a justificação,
as bases sólidas e profundas desta egrégora de aventuras,
deste egrégio sem fundamentos, deste horizonte quotidiano
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extensivo que nunca chegaram ao fim a não ser agora, que
estão conhecendo o princípio e o fim.
Portanto, aguardem soluções dos profundos trechos
sobre a formação que em seguimento vão sendo feitas, para a
contemplação muito mais elevada do que mesmo a contento
do que esperam.
As causas disto tudo são muito grandes. E para que o
iliminar do natural possa convencer e converter todos, para a
principal base que é a parte Racional.
E assim, os filósofos como são, de tudo, orgulhosos, são
sempre os que chegam mais tarde, porque a filosofia faz com
que o vivente fique alheio a tudo no mundo provando como
tudo isto vem da alta sugestão. Porque na filosofia, está todo o
progresso existente entre vós, porque a filosofia prova, que
tudo isto que existe é alta sugestão, e que tudo que aparece no
mundo assim é.
E acham estes filósofos que esta escrituração seja uma
filosofia mais perfeita que chame atenção de todos mas que
não passa também de uma alta sugestão como todas que
existem no mundo. Enganam-se. Só depois de estarem bem
baseados é que acordam e dizem: É verdade. Chegou este
conhecimento a um ponto tal, que podemos confiar com
certeza e não mais vivermos como vivíamos filosofando!
Filosofando, quer dizer: não dar importância, a
conversas fiada, e a vida passar mais depressa e dizerem: Isto
é que é gozar a vida! Que todos os filósofos são incrédulos.
E por assim serem acham que estão completos de tudo, e
que por assim serem, que não haja no mundo coisa de
importância; e sim, com aparência de muita importância como
sempre no mundo existiu.
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Mas os dias passados, foram uns; os de ontem foram
outros; e os de hoje, são de formas muito diferentes, e os dias
vindouros e futuros, mais diferentes serão.
Então dizem os filósofos: ―Todos os dias são iguais, quer
os passados, quer os que virão. O mundo nunca passou disto,
e nem pode passar.‖
O mundo é uma ilusão. Começando pela vida e
acabando em toda sua formação. Que de verdade nada nunca
houve nem poderá haver. E assim se congregam os
forasteiros, os filósofos, dizendo: ―A filosofia é a rainha
mestra do princípio e fim de tudo.‖ Querendo dizer que na
filosofia está o princípio e fim de tudo é por isso, custam
admitir o que não conhecem julgando ser o que conhecem; é
uma filosofia igual a outra qualquer.
Filosofar tem por base o seguinte: mentir muito, se
distrair bastante, sugestionar melhor para melhor se colocar e
desfrutar a vida da melhor forma possível dizendo: A vida é
um corpo de uma forma ilimitada que no entrever das plumas,
erguem sempre novos horizontes; que o mundo nunca passou
disto mesmo. E ficam os filósofos a filosofar: Vai a frente e
volta atrás; vai atrás e volta a frente. Ficam nesta dança
confusos e julgando tudo pelo seu pensamento de animal livre
pensador; com a botânica de luz que assim diz ser Racional;
mas, um Racional fenomenal, e não um Racional de legítimas
base, provadas e comprovadas, com o seu eplágio
fundamentado pelo qual se vê o tributo magnânimo pelas
provas que conceituam o verdadeiro paradeiro do superabrigo
Racional.
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MAIS OU MENOS OS MODOS DOS FILÓSOFOS

E assim, o filosofar está no sentido de dizer: Eu já sei de
tudo, não preciso de mais nada para me fazer. A vida se
resume nisto mesmo; cheia de preconceitos nulos, ativando
assim, estas medidas que o filósofo atribui com o seu modo
estúpido de dizer que conhece tudo e sempre aprendendo. E
per convencidos serem, não admitindo nada além da sua
filosofia.
Está ai como encerram a vida dos filósofos. Diz então o
filósofo: ―De tudo eu sei um pouco, nada de proveito existe
no mundo. E por isso a vida é uma fantasia que aqui vivemos
fantasiados.‖ Até que de uma hora para outra, o palhaço é
subjugado pela lei da natureza. E por muitos filósofos: ―O que
há de verdade se a vida não é verdadeira? Do resto, tudo é
asneira. E vamos filosofando que ninguém é melhor do que
eu!‖ Resumem assim os filósofos. Ainda mais dizem: ―A
matéria é um ser morto e por isso, somos mortais; temos
aspectos de viventes, mas a morte, não há quem agüente!
Portanto, vamos filosofar, vamos filosofando, e quanto mais
nos enganarmos, mais certos estamos, porque todos,
enganados vivem.‖
Sim, então pergunta outra vez o filósofo: ―O que há de
certo no mundo? Nada. Pois não temos nem certeza de quanto
tempo tem que viver que isto devia ser o principal! Então o
que há de certo? Tudo é reino animal. Então, vamos filosofar,
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deixar dar coices quem quiser; vamos vivendo através das
ondas até quando a vida não mais quiser.‖
Então vivem os filósofos cada qual com a sua proa; cada
qual com o seu cheiro de rosas; quer dizer: suas prosas; cada
qual, com o seu modo injurioso de interpretar a vida e o
mundo; que muitos, ainda dizem: O mundo? Isto não passa de
um tufão que aqui se deparou e aqui estamos a espera de uma
solução que nunca vem. E pelo tempo que existe o mundo,
nunca virá. Tudo resume nisto mesmo. O dono talvez seja um
potentado que nunca apareceu, nunca deu solução a ninguém.
E por isso, nunca veio nos dar uma solução para que nós
obedecêssemos a esse alguém. Por isso, o mundo é nosso, é
vosso, é de todos. Por uns dias, por umas horas, findando o
assunto, não é de ninguém.
E assim, cada qual com o seu modo de filosofar. Ainda
mais diz: O mundo é uma herança deixada para nós que por
viver todos em questão nunca houve definição. É um
patrimônio criado para nós desfrutarmos o que pudermos. É
lindo, é belo, é formoso, só enquanto se está em pé.
E assim cada filósofo vive filosofando do modo que
entende. Isto são mais ou menos os modos dos filósofos que
não tendo mais o que conversar asneiras, saem de todos os
lugares.
Para o filósofo, tudo é porque tinha que ser. Uma
descoberta qualquer, é porque tinha que ser. Uma invenção,
um achado qualquer, é por que tinha que ser. Qualquer
filósofo, não recebe nada com interesse, e sim aceita tudo,
com o maior desprezo. Como quem diz: ―Se a minha vida eu
não posso prezá-la como vou prezar os seus pertences?‖ Para
o filósofo, tanto faz como tanto fez. Resume tudo, pela teoria
do nada; dizendo o seguinte: Tudo que aparece no mundo não
vale nada. Pois se nós, não valemos nada! Não valemos coisa
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alguma! Para se viver, é com sacrifício, e por ninguém valer
nada, é que ninguém faz falta. Ainda mais diz: Valemos tanto,
quanto outro animal qualquer. É por isso que os filósofos são
desprendidos das coisas. Fingem muito. Mas para serem
agradáveis estão dando importância a isto ou aquilo.
Fingimento puro!
Então, como se pode qualificar o filósofo? Um doente,
um estúpido, um corrompido. Sim, porque nem tudo se deva
dar importância; mas precisando notar que os
desmembramentos da evolução do mundo se aproxima. De
coisas novas, ruins boas e de importâncias. E o filósofo como
já está habituado a coisa alguma a dar importância, perde com
esta mania suja de conhecer a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Está nela, o princípio de tudo e o fim de tudo; o princípio do
mundo e o fim dele. Então diz o filósofo: O princípio foi
porque eu aqui nasci, principiei a minha vida aqui, e o fim foi
morrer e aí terminou tudo. Resume a vida nestas condições.
Sim, são viventes que não admitem que haja soberania
superior a sua, ao seu fraco saber. Mas por a escrituração não
ser quebra-cabeça de ninguém, que remédio tem de não
abraçar e segurar de unhas e dentes! Porque a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL filósofo de espécie algum conhece e não pode
protestar. Então o que é a filosofia? É um estudo sem base,
tudo no ar, por isso, vivem os filósofos assim, aereamente.
Como quem diz: Para onde pende o vento.
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O GRANDE PREITO DOS DIAS VINDOUROS

A IMUNIZAÇÃO RACIONAL é o grande brilhante dos
dias vindouros. Sim; porque na IMUNIZAÇÃO RACIONAL
está tudo que o vivente precisa. Conclusão: salvação eterna de
si mesmo.
Na IMUNIZAÇÃO RACIONAL estão todas as
definições do mundo, do por que do mundo, do porquê de
todo se do porquê de tudo existente neste mundo. Está o
princípio, antes do princípio, antes como começou para
chegar no princípio e como principiaram para chegarem no
fim de todos, de tudo e do mundo; tintim por tintim.
Portanto, a maior riqueza do mundo, o maior brilhante
do mundo é: A IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Todos querem,
todos desejam todos ambicionam depois de conhecida e
reconhecida entre todos. A alma de todos! Portanto, a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL traz a felicidade integral de
todos, o bom viver e o bem viver. Depois de ser conhecida e
reconhecida será sempre louvada por todos para o resto da
vida. Será o brilhante do dia e noite e dia, universalmente para
as novas e velhas gerações. Por conseguinte, ricos passos,
ricos dias, ricas horas, que se multiplicam de uma maneira
incalculável; de culminante pra culminantemente.
Alegres passos, alegres dias, alegres horas, que se
multiplicam culminantemente. Portanto isto é questão de
momentos. Quer dizer: está por momentos para EU decidir
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esta jornada a bem do povo a bem de todos da coletividade,
da integridade, da felicidade integral. Portanto, as coisas
quando assim são parecem que estão indo muito devagar e
que não se chega lá. Chega, estão correndo, estão voando, não
estão vagarosamente como pensam, para toda esta conclusão.
Que assim, quando a justiça Suprema quer, tudo se resolve
muito rápido. Para eu aprontar, é num instante!
Portanto, está tudo aqui, o tesouro dos tesouros da
humanidade. Portanto, choramingam a toa! Quer dizer:
imploram a Escrituração completa. Tudo chega o dia e a hora,
tudo se faz e se apronta. E assim, está na IMUNIZAÇÃO
RACIONAL a cura de todos os males. Um tesouro que
ninguém nunca sonhou que existisse e que seria possuidor.
Então, dai, nasce a paz do mundo inteiro. Todos em paz se
compreendendo pela IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Todos
bem compreendidos.
Acabará este inferno todo. Esta lucidez, de embriagados,
guerreiros, de lutas, peste e fome; e as torturas monstruosas de
todos os jeitos, de todos os tamanhos, suportáveis,
insuportáveis e fatais. É como costumam a dizer: O que
adianta viver no mundo só para sofrer? É o caso de dizer: A
vida assim, não vale nada. Se já não tem valor perde de todo,
o pouquinho que dão. E assim, está na IMUNIZAÇÃO
RACIONAL o maior tesouro de todos universalmente,
felicidade eterna, alegria geral, entre todos.
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O PODER DOM MAGNÉTICO

Faraó foi considerado um dos deuses do seu tempo.
Deixou obras, deixou encantos e maravilhas que ainda
reflorescem até hoje como relíquias daquelas eras primitivas
de seu reinado de encanto. Era um preto muito mau, e
desenvolveu a sua grande obra de magnetismo, que era a
força inspirada dos deuses de outrora na conquista dos
soberanos e dos vultos que mais resplandeciam. Faraó brilhou
com o seu grande dom magnético, despontando pelos
segredos dos bichos.
Naquele tempo, as vestes eram todas diferentes das de
hoje. Eram feitas de pele de bichos, e Faraó, como era grande
sábio, usava vestimentas que levavam tudo quanto era de
peles e pêlos dos bichos daquele tempo. Se a vestimenta era
de pêlo, fazia-a com pedaços de pêlo de cada bicho, se era de
pele, a mesma coisa, e se era de pena, também a mesma coisa.
Naquela era, os viventes duravam muito tempo, e a sua
preocupação era somente o estudo da natureza, e pela duração
ser longa, tinham tempo bastante para aprender muitas coisas.
Faraó era um bom médium e, apoderando-se de uma
grande força magnética, desenvolveu essa força e fez grandes
prodígios. Os prodígios foram de forma tais que a natureza
acabou revoltando-se contra seus próprios habitantes, dando
origem à existência do que hoje se chama deserto de Saara.
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Saara ficou uma espécie de lugar amaldiçoado,
improdutivo e sujeito a constantes vendavais, razão porquê,
sendo de longínquas recordações, supõem as novas gerações
que tivesse existido um dilúvio, quando o que de fato ocorreu
foi um grande terremoto. É por isso que, de quando em
quando, costumam encontrar ali, esqueletos de bichos
monstros enterrados. E as novas gerações passam a conhecer
a existência longínqua de mastodontes, que ninguém
atualmente tem conhecimento.
Por tudo isso ter acontecido é que costumam dizer,
erroneamente, que o mundo já se acabou em água. É que,
noutros tempos, não havia condução não se cogitava de
andarem descobrindo terras para que tivessem contatos com
outras nações e outros lugares. Viviam todos isolados. Viviam
todos de per si.
Os países vizinhos ficavam bem retirados, longe uns dos
outros, e assim, ninguém sabia de outras existências, e foi por
isso que surgiu a suposição do fim do mundo por meio do
dilúvio. Quando os países começaram a ficar adiantados, a se
locomoverem, é que vieram a descobrir o deserto de Saara,
que tinha sido, em eras remotas, uma grande cidade.
Então, esse primitivo Faraó, sendo de uma grande força
magnética, tudo fazia da noite para o dia, e por o povo
acompanhar o mesmo símbolo de magnetismo, é que era povo
mau e endiabrado, fazendo coisas impossíveis, e absurdas, de
tanta maldade entre eles e, para que tudo isso não se
propagasse entre outros povos, cem o tempo, a própria
natureza revoltou-se contra os seus habitantes.
Apareceram, mais tarde, diversos Faraós nas mesmas
condições, com as mesmas influências do encanto, existindo
até hoje as suas cavernas encantadas, onde reinam os
malefícios para qualquer criatura que se atrever a entrar
nessas cavernas onde eles foram sepultados.
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Agora se esse Faraó foi assim, atraiu, com suas
influências más, as influências de outros Faraós, que já não
tinham tanta força quanto o primitivo, mas, que assim mesmo
produzem o mal, como toda e qualquer força magnética só
produz o mal.
Muitos se enganam e pensam que a força magnética
produz o bem. Se a força magnética produzisse o bem, todos
estariam bem, porque todos são produtos da força magnética,
pois são produtos da matéria.
A força magnética produz a matéria; é por isso que o ser
humano é sofredor, é mau, é um ser material.
Os viventes que se desenvolvem para adquirir a força
magnética, tornam-se uns bichos em figura de gente. A força
magnética invisível fabrica essas pedras que tratam de raios e
coriscos. E vejam os estrondos e os estampidos quando elas
caem na terra! São produtos de que? Da força magnética!
Se os viventes não fossem feitos pela força magnética
seriam eternos; mas, por serem produtos dessa força
magnética, é que assim tudo está, aparentando tudo serem, e
verdadeiramente nada serem. Estão aí, aparentando que têm
vida; mas, por a vida ser feita pelo magnetismo, é que, de uma
hora para outra desaparecem, perdem a vida.
É por isso que o estudo do magnetismo é um estudo
misterioso que ninguém pode alcançar seu fim. Por a própria
vida ser produto do magnetismo e, por isso, um produto
inferior nunca pôde dar solução da superior. Então, vivem, ai,
alimentando o magnetismo com seres materiais que são, tudo
aquilo que comem e bebem. Se não fossem produtos do
magnetismo, a vida seria tudo e, não, nada. Tudo que é
magnetismo é aparente, por isso, aparentam que são senhores
da vida e, verdadeiramente, não são, de uma hora para outra,
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perdem-na sem querer. Portanto, todo esse conjunto de seres
terrestres, tudo isso, é produto da força magnética, são seres
maus e nada são.
Vivem magnetizando uns aos outros e magnetizados uns
pelos outros.
O que é o sol? É um aspirador magnético; a Lua da
mesma forma; as estrelas idem. Tudo formação magnética e,
por isso, estão sempre em fogo.
O que queima é bom? Não! O que queima é mau e,
portanto, foi um aspirador magnético que deu aspiração a
outros magnéticos, que estão sob o seu domínio.
A lua, outro aspiral magnético, outra aspiração. Parece
um frio, mas não é frio. É fogo, queima, chamando-se, então,
carbono magnético superior, que é do sol. O carbono, sendo
de uma formação carbonizada, perde a influência de brasa, de
fogo, mas queimando igual a fogo. Perdeu a sua ação
vermelha de brasa, de fogo, tornou-se escura, mas, embora
diferente, com o mesmo queimor. Então, muitos falam em
magnetismo e principiam a estudá-lo, mas nunca encontraram
o fim. É um estudo sem fim.
Se não fossem produzidos pela força magnética, seriam
eternos, mas por serem seres gerados da força magnética é
que aí vivem, aparentemente, até não poderem mais. Muitos
por não terem conhecimento da natureza nem de si mesmos,
falam em magnetismo sem saberem o que estão falando, sem
saberem que os seus formatos de humanos são feitos de
magnetismo, por a força ser toda magnética e elétrica.
O frio mata por ser a força magnética do carbono. Por
isso, a noite é escura, é do carbono, formada do resíduo da
apuração da formação do sol. Isso, é que originou outro
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corpo, é que deu formação à lua, com a sua vida, os transes e
os efeitos materiais. É por isso que a lua mexe com tudo. Um
dá o efeito, o outro dá a fórmula. São dois relógios em um
corpo só. O sol é o relógio e a lua é o ponteiro. A lua é o
ponteiro, porque, conforme as horas, ela vai diminuindo até
sumir de todo, e depois aumenta até se tornar redonda. Faz,
assim, os seus quartos.
As estrelas são monótonos do giro magnético.
Existem viventes que procuram captar grandes forças
magnéticas, mas, os efeitos não são bons. São forças
destruidoras, perturbadoras por serem cargas demasiadas,
forças além do natural do organismo. Trazem o desequilíbrio
e a lucidez demasiados. Ao passo que, a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL, regula os corpos magnéticos por ser superior a
todos os efeitos que compõem esse mundo.
A força elétrica só é boa quando bem regulada.
Desenvolvendo e recebendo carga superior às forças do
organismo, prejudica e traz o mesmo negativo do magnetismo
porque onde está uma, está a outra. É por isso que todos os
espíritas acabam sofrendo do coração e morrendo de moléstia
do coração. Porque o coração é o dínamo de todos, é quem
recebe todas as amperagens anormais, é o órgão mais
prejudicado do corpo humano.
O corpo humano possui ainda, o relógio que é a cabeça,
os ponteiros, que são as vistas, os ponteiros do som, que são
os ouvidos, o ponteiro do aroma, que é o nariz; o ponteiro do
gosto, do paladar, que é a língua; e ainda, a boca do
suprimento da corda, por onde entra o alimento da máquina, o
alimento magnético dos seres materiais.
Portanto, o que é a parte espiritual? O que é espiritismo?
Espiritismo é magnetismo, são do mesmo ramo, com
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diferença que na matéria, uma parte é visível, e a outra
invisível. Por ser magnetismo, é que o espiritismo nunca
passou disso, sempre encerrando tudo no infinito,
misteriosamente, não passando de um entupimento que atrasa
o mundo desde longas eras e venerandos séculos, mantendo
sempre o sofrimento desse mundo, e cada vez pior. E, os
viventes incautos ao conhecimento verdadeiro das coisas,
admitindo-o como uma coisa de grande superioridade.
Muitas vezes sofrendo por causa do espiritismo e, com o
tempo, descrendo e fazendo os outros descrerem também por
chegarem à conclusão de que o espiritismo é como outro
credo de ciência caduca. Se não fosse caduca, já há muito que
todos no mundo estariam certos, por o espiritismo acertar
todos com a sua força, com seu poder, com o seu equilíbrio de
potentado; mas, por tudo isso ser da parte elétrica e
magnética, é que nunca puderam chegar à conclusão das
coisas claras, provadas e comprovadas, como muitos
desejariam que fosse, para, então poderem admitir. E, por
isso, uns tantos admitem e, assim, vão aventurando,
caducando e sofrendo; e outros tantos não admitem, dizendo
que, ruim por ruim, é melhor ficarem como estão.
Esses caducos dizem que já vem encarnando e
desencarnando no espiritismo deste o princípio desse mundo.
Ora, o mundo já é muito antigo, então, eram já para nascerem,
pelas reencarnações dos espíritos; sábios, perfeitos, e puros e
quando acaba, nascem ao contrário, cada vez piores, cada vez
feras mais bravias.
Tudo isto é preciso aprender, e a verdade é que são
maus, ruins, desumanos, selvagens e verdadeiras feras.
Isto é para os caducos que ainda vivem sonhando com
fruta da ilusão; para esses cegos de olhos abertos que não
sabem divulgar nem o que estão vendo, por serem produto do
magnetismo, seres magnéticos, magnetizados e magnetizando.
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Isso se dá com os viventes que vão sendo magnetizados
pelas coisas que estão enxergando, mas, que não sabem
divulgar o que dessas coisas. Então costumam dizer que estão
sugestionados, que vivem dominados pela auto-sugestão,
produto da sujeira, porque da sujeira são.
Qual é a origem do ser humano? O que é o
espermatozóide? É um liquido, com semelhança de goma a
evidenciar que são mesmo produto da sujeira e, por isso,
admitindo como bom tudo quanto É asneira e, por tal, são
dominados tendo na sugestão e auto-sugestão, a ilusão do que
pensam que serve e que é bom.
E assim sendo, a vida composta de seres magnéticos
peles seus efeitos, é que vive o mundo nessa confusão há
muito, onde nunca as filosofias puderam embargar o
sofrimento, pois as seitas e filosofias são todas feitas pelos
magnetizadores que são os seres humanos. E por isso quanto
mais filosofias, mais sofrimentos, como assim de há muito o
mundo vem sentindo.
Qual foi a filosofia que trouxe ao mundo o bem, a paz e
a felicidade de todos? Nenhuma! Porque tudo isso é feito
magnético, e por ser feito magnético é que o mal sempre se
multiplicou, vem sempre aumentando e não diminuindo.
Portanto vejam que aí, ainda não está a verdade como
muitos pensam por estarem magnetizados por esta ou aquela
filosofia. O magnetismo é de uma força tal, tão natural, por
ser da natureza de todos, que os viventes, estão magnetizados
por isto ou por aquilo, e não dão por ela, devido à natureza ser
magnética.
Falam em bem, falam em bom, mas, tudo é passageiro.
Tudo é passageiro por ser produto magnético, produto dos
efeitos magnéticos e da erigem magnética.
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Então pergunta o vivente: E no espiritismo, não está a
verdade? Digo Eu: Não! A palavra já está dizendo em
experiência! E o que quer dizer espiritismo, por ser do mesmo
conjunto magnético; seres invisíveis, da formação elétrica e
magnética que compõe o conjunto da formação do mundo,
com a diferença de serem seres invisíveis, ou corpos
invisíveis. Como o vento. O vento é um corpo invisível,
sentem-no, mas não o enxergam, é poderoso. E, assim outros
gases e outras coisas que existem da mesma ramificação.
Como a eletricidade, que é um corpo poderosíssimo, mas
invisível, sentem-na, mas não a enxergam.
Existe, assim, a parte magnética visível e a parte
magnética invisível. Por exemplo: Um vento mau é invisível,
mas por sua grande carga magnética só produz o mal. A
eletricidade é invisível, mas, com sua carga muito forte mata
o vivente, carboniza-o. Portanto, existem corpos magnéticos
visíveis e invisíveis, assim como tem corpos elétrico visíveis e
invisíveis. A luz elétrica é um corpo elétrico visível.
Agora o vivente que não tem instrução de coisa alguma,
aceita tudo e não sabe nunca o que diz, vivendo muitos assim
magnetizados pelo espiritismo e pensando que no espiritismo
está a verdade das verdades.
Se no espiritismo estivesse a verdade das verdades, já há
muito todos teriam a solução perfeita do mundo, pois se o
dono do mundo fosse um espírito, este, de longos tempos, e
teria dado essas soluções do princípio e fim do mundo, e
seriam todos governados por espíritos, teriam que obedecer,
se no espiritismo estivesse a verdade das verdades que,
erroneamente, apregoam.
Por os homens da ciência não encontrarem apoio no
espiritismo é que colocam-se sempre superiores ao
espiritismo. E por isso, quem governa são os homens e não os

CULTURA RACIONAL – 5º O

124

espíritos. Os espíritos obedecem às leis dos homens, e não os
homens obedecem às leis dos espíritos, pois, deste muito
ficou constatado que a lei do espiritismo é uma lei caduca
para quem quiser ficar caducando com semelhantes filosofia
ou atropolosofia.
Atropolosofia quer dizer: atropelado por uma ciência
misteriosa, sem princípio e sem fim mais adequada a maus
resultados do que a bons, por não estar definida, vivendo, os
espíritas, sempre em experiências e errando mais do que
acertando. Eis a razão dos fracassos dos adeptos do
espiritismo. Existem muitos viventes que por não
conhecerem, pensam e julgam que a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL seja espiritismo.
A IMUNIZAÇÃO RACIONAL é diferente do
espiritismo, como da água para o vinho. É de outro plano
superior, que é da parte Racional, de onde o vivente, ligado
pela IMUNIZAÇÃO, recebe tudo o que precisa. É imunizado,
por ser da parte Racional. Se fosse da parte espiritual
receberia a espiritualização. Por faltar a instrução ao vivente,
é que este por falta de conhecimento, tem mesmo que fazer
confusão.
A IMUNIZAÇÃO RACIONAL não pertence à parte
magnética e elétrica. É de um mundo superior a esse. É feita
diretamente da PLANÍCIE RACIONAL que fica muito acima
do Sol. O imunizado está ligado a este aqui de cima, por meio
da IMUNIZAÇÃO, que da ao vivente todo o esclarecimento
perfeito de qualquer coisa.
Uma vez imunizado, está a par de tudo, sendo, portanto,
muito diferente da espiritualização. A espiritualização é aí,
desse conjunto elétrico e magnético, desse globo, desse
mundo. É por isso que a espiritualização é falha, e a
IMUNIZAÇÃO é perfeita e sem falha.
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Todas estas explicações de muitos jeitos são necessárias,
pois, para muitos uma insignificante explicação é quanto
basta para compreenderem tudo, e outros, precisam de
diversas formas de explicações para chegarem a mesma
compreensão. Uns tantos tem instrução suficiente para
compreender e alcançar as coisas depressa, com poucas
palavras e outros tantos, sem instrução, precisam de
explicação de diversas formas para chegarem à mesma
conclusão. E esta Escrituração é feita para todos; para os que
sabem e para os que não sabem; para os que tem instrução e
para os que não tem.
Querem saber o que representa a IMUNIZAÇÃO?
Representa muitas coisas! Em primeiro lugar, a salvação
eterna, em segundo lugar, o saber completo de todo seu ser,
dos seres do mundo e, assim, sucessivamente.
Portanto, quem conhece o que é IMUNIZAÇÃO,
considera o espiritismo como uma coisa sem importância. O
espiritismo só tem importância para quem não sabe o que é o
espiritismo. Para quem conhece a formação de todos os seres
e os efeitos de todos, não dá importância ao espiritismo. Para
a Imunização, o espiritismo é uma coisa nula, e muito bom
para quem não sabe o que é, para quem está ainda
dependendo de conhecer a sua origem, os efeitos e o valor de
tudo. É para verem como no magnetismo está o fator desse
mundo e dos seus efeitos.
Se não fosse o magnetismo, não haveria diferenças, não
haveria o feio, tudo seria bonito, tudo seria bom.
Onde está o magnetismo não existe perfeição, não
existe pureza, nem existe o bem. Tudo é aparência ilusão de
ótica, passageiro, transitório, e por isso, tudo se acaba.
Eis por que esse é o mundo dos fariseus, das fantasias,
das aparências, da hipocrisia; o mundo do mel em sonho, o
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mundo do fel em vida, juntando essas partes e concluindo
com outras, tornasse essa vida, um pedaço do nada.
Porque é um pedaço do nada? Porque o mundo nada é, e
nada sendo, os viventes nada mais tem que um pedaço do
nada! Tudo brilha aparentemente; mas, por a vida nada ser,
por o mundo nada ser, vale tudo e não vale nada, ou vale tudo
aparentemente.
E assim, quando reconhecerem melhor a vida por dentro
e por fora, chegarão à conclusão de que, o melhor da vida é o
desprezo, porque, o nada aparentemente, tudo é e
verdadeiramente, nada é. E o que assim é, o desprezo é o
melhor de tudo. Quem chega à conclusão do que a vida é, e
do que o mundo é, olha para tudo com a maior indiferença, e
se todos tivessem o verdadeiro conhecimento e
reconhecimento
destas
realidades,
não
existiriam
descontentamentos brigas, nem guerra, por a tudo darem o
desprezo.
Por todos viverem ao contrário do que deveriam viver, é
que encaram a vida com um valor tal, que se aborrecem, por
tudo, brigam por tudo, visando sempre um panteon de glórias
erguido do nada, por considerarem o nada como tudo, sem
saberem que esse tudo só tem valor aparente.
Então aí, o vivente ludibriado e magnetizado pelas
aparências, deixa-se levar por um abismo a dentro, sem saber
que as aparências o ludibriam e o depravam.
É um nada com aparência de tudo ser e que
verdadeiramente nada é.
É por isso, que quem não sabe, quem não é orientado,
faz disso uma grande confusão, interpretando o nada com um
juízo de valor que ele não tem, até que chegue à conclusão
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que nada adianta nessa vida, porque o nada em nada
transforma a vida, e da mesma forma transforma o mundo, e
as aparências jamais poderão realçar fulgor, basta ser aparente
para ser algo que está dentro da lei da transformação do nada
para o tudo e do tudo para o nada.
E assim, o tudo da vida só tem valor para quem não
conhece o que é a vida. Faz um juízo de valor que não existe,
para, mais tarde, então refletir melhor na apreciação da
transformação para o natural.
Portanto, o que mais vale: É o tudo aparente ou é o tudo
verdadeiro?
É o tudo verdadeiro!
Aonde se encontra o
IMUNIZAÇÃO RACIONAL!

tudo

verdadeiro?

Na

Na IMUNIZAÇÃO RACIONAL encontram o tudo
verdadeiro, e o tudo aparente está no encanto.
O tudo verdadeiro é o conhecimento que todos procuram
e não o tudo aparente.
O tudo aparente, hoje, é uma coisa, amanhã é outra.
Portanto, quem tiver conhecimento da IMUNIZAÇÃO
RACIONAL, só poderá aceitar o tudo verdadeiro.
Aquele que conhecer a IMUNIZAÇÃO RACIONAL,
cujo conhecimento está nesta escrituração, jamais deixará o
tudo verdadeiro pelo tudo aparente.
Aquele que não tem estes conhecimentos julgará sempre
o certo como errado e o errado como certo. E quando chega a
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conhecer o verdadeiro certo, naturalmente estranhará e
exclamará: Finalmente ajustei-me ao meu natural!
O nada aparente vale muito para quem não conhece o
tudo verdadeiro. Quem tem conhecimento do seu natural, que
é o tudo verdadeiro, não dá importância a esse tudo originado
do nada, porque, o tudo do nada, não vale nada.
Aparentemente, o tudo do nada realça valor, mas
verdadeiramente não tem. Dai, costumam dizer: O direito do
torto é o torto. Se tortos não fossem, não dependeriam de
aprender para acertar. Aprendendo sempre errado, e o vivente
errando e torcendo o direito, definitivamente. É neste ponto
que findam todas as ilusões e morrem.
Está aqui explicada, a vida daqueles que conhecem o
tudo somente aparentemente, e desconhecem o tudo
verdadeiro, por ignorarem a sua origem natural.
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QUANDO COMEÇARAM A NASCER DO CHÃO

E assim, quando começaram a nascer do chão, andavam
se arrastando, até que criaram forças para andar de gatinhas.
Andavam assim porque não sabiam andar de outra forma. A
natureza era outra, não existia o sol, não existia a lua, somente
um foco de luz, não tão quente como depois de deformados de
todo. Era uma luz, e eles eram alimentados por essa luz.
Depois com o decorrer da primeira eternidade, começaram a
ficar de pé, uns curvados, depois em pé de uma vez.
Mas essa maneira de andar de gatinhas durou muito
tempo até que eles atinassem a andar de pé de uma vez,
porque não tinham tino nem quem os ensinasse, de forma que
levou muito tempo mesmo, todos eles andando de gatinhas,
julgando que o natural fosse esse. Não apodreciam com o
decorrer do tempo, permaneciam virgens. Eram Racionais
deformados, mas virgens. Eram de uma outra espécie de
matéria cósmica, por isso, não apodreciam, porque a natureza
os favorecia em tudo.
E assim, com o tempo, depois de criados, isto é, de
crescidos, começaram a enxergar, a abrir primeiro uma vista e
depois outra, mas não se entendiam de todo, porém, muito
vagamente, por meio de acenos. Depois de passada uma
grande eternidade em que se entendiam por acenos,
começaram a guinchar, a urrar, a grugulhar, a gungunar, a
roncar, e assim a voz veio se abrindo aos poucos.

CULTURA RACIONAL – 5º O

130

Então, nas eternidades só se entendiam por meio de
guinchos, de urros, roncos, berros, depois a voz ficou bem
desenvolvida. Daí começaram a fazer as marcações nas
coisas, marcando tudo; das marcações passaram ao
entendimento. Depois dos entendimentos por meio de
marcações começaram, então, os nomes e, após os nomes, que
colocavam nisso ou naquilo, passaram a marcar. E assim
foram indo, foram indo até chegarem a um vago entendimento
por meio de marcações e alguns nomes. Foi assim o princípio
dos nomes das coisas. E desse modo chegou para eles a
mudança de monstros que eram para primitivos selvagens.
Mas, antes de serem selvagens, não morriam, secavam, iam
secando porque a matéria não estava de todo desenvolvida,
não tinha se degenerada de todo mas por já estar degenerada
veio o seu enfraquecimento e do enfraquecimento chegou ao
ponto de ficar desse jeito, uma matéria muito fraca, uma
combustão fraquíssima que se deteriora por pouca coisa.
Quando eram monstros, estavam sãos, sadios, e a sua
natureza era outra, de forma que não apodreciam, mas,
secavam, iam secando, secando até secarem de todo. Depois
de secos totalmente, a sua existência terminava, como um
vegetal qualquer que vai secando até findar a sua existência.
Quando começaram a passar de monstros para
selvagens, já se entendiam muito vagamente; quando
primitivos selvagens já estavam com muitas marcações e
muitas palavras. Daí passaram às novas gerações, a selvagens
mais adiantados em tudo. Começaram a ter vago
entendimento das coisas e a essa altura já havia dia e noite e
um serenozinho. Começaram, assim, a entender que tinham
de viver em locas e tocas, desse modo já não viviam mais ao
tempo.
Dessas tocas, com o progresso das marcações, passaram
a selvagens mais entendidos. Começaram a fazer choças,
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malocas, daí o começo de selvagens mais adiantados, da selva
mais adiantada. E, com a multiplicação das marcações, cada
marcação tomou um nome, em cada coisa marcada colocaram
um nome para não esquecerem. Assim, apareceram os nomes
das coisas e nasceram os entendimentos mais claros com a
multiplicação das formações de palavras e das marcas.
Chegaram assim, ao início da vivência dos entendimentos.
Com a multiplicação das novas gerações, com a
multiplicação das marcas, com a multiplicação das criações
de novas palavras, surgiu, então, com o decorrer do tempo o
princípio bem adiantado da luz dos entendimentos. Daí, então,
com a multiplicação das experiências das marcações e de
novas palavras, chegaram a melhores entendimentos entre si,
e daí atingiram o princípio bem formado em que estão.
Mas, para chegarem a esse ponto, quantas modificações,
quantos sacrifícios, quantas lutas, quanto trabalho, quantas
guerras entre si, quantas brigas, tiveram! Daí, então, nasceu
em si mesmos a inteligência, e as experiências resultando nas
descobertas e nas invenções, que foram se multiplicando até
chegarem ao ponto em que estão. Mas, quanta luta, quanto
trabalho, quanto sacrifício e sofrimento!
Em seguida, começaram a usar os legumes e depois as
caças e se tornaram carnívoros, tribos que comiam umas as
outras. Tornando-se carnívoros e daí, então, pelo progresso da
degeneração, veio a multiplicação das gerações, veio o
enfraquecimento da matéria, o envenenamento da matéria e,
em conseqüência dessa alimentação, ficarem, já de há muito,
assim como são atualmente. Tanto é assim tudo isto, que os
povos antigos eram mais fortes do que os atuais, não obstante
essa aparelhagem de conforto que existe de um tempo para cá.
Os povos antigos não tinham essa aparelhagem. Eram
atrasados em tudo, porém, eram muito mais fortes, porque a
alimentação era outra, por isso, duravam séculos.
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Mas com o progresso da alimentação, das diversões, das
artes, enfim de tudo, a matéria começou a ficar envenenada,
enfraquecida de tal forma, que apodrece, se inflama
facilmente, como qualquer coisa que se inflama, por estar
deteriorada pelas multiplicações das iguarias e pelo progresso
das artes. Então, a matéria se tornou poluída de tal forma, que
qualquer coisa se inflama e apodrece.
E assim, vejam quanto já penaram em outra vida, quanto
já sofreram em outra vida. E, assim, os antigos, por serem
mais fortes, duravam muito mais. E hoje, mais fracos, duram
muito menos e, de um certo tempo para cá, cada vez mais
fracos, porque, o que está mal, o que vai mal, por si mesmo
vai se destruindo.
Eis aí a razão do progresso da degeneração. Tudo que se
degenera se enfraquece e, em se enfraquecendo, diminui, em
se diminuindo chegaria à extinção pela multiplicação do
enfraquecimento, pela multiplicação da degeneração, vindo,
finalmente, a extinção dos seres, a extinção do ser humano
pelo progresso da degeneração e o fim de toda essa geração,
indo o mundo para a terceira deformação, que seria a de
quadrúpedes, mas não chegará a tal ponto, porque, agora, está
aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, dando a conhecer o porquê
da existência de todos aí em cima dessa terra e o porquê desse
mundo, sua origem e a origem de tudo, como já estão cientes.
E assim, vejam quanto já penaram e quantas vezes aí já
nasceram, porque enquanto o corpo fluídico estiver aí dentro
do calor, o fluído Racional dentro dessa deformação, sempre
serão os mesmos aí a nascer, porque esse corpo é a causa,
como já sabem muito bem, desse feito que é o corpo humano,
porque não há efeito sem causa. Se existe esse efeito que é o
corpo humano, é porque existe a causa que é o fluido que aí
está, feito do calor. Enquanto a causa estiver dentro do calor,
esse feito que é o corpo, será sempre o mesmo aí a nascer.
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Agora, vejam quantas vezes aí já nasceram!
Não tem conta quantas vezes já nasceram aí nessa terra!
Não tem conta mesmo!
A causa é o fluído, pois o fluido é a semente desse feito,
que é o corpo em matéria fluídica elétrica e magnética.
Vejam como já penaram tanto! Tudo isto por causa do
livre arbítrio e da livre espontânea vontade. Foi assim, que
principiaram com a livre e espontânea vontade e com o livre
arbítrio.
Então, é preciso que refreiem as vontades que
prejudicam, nunca mais abusem do livre arbítrio, nunca mais
abusem da livre e espontânea vontade, porque isto foi a causa
de ainda se encontrarem aí nesse mundo, todos sofrendo; a
causa foi a livre e espontânea vontade e o livre arbítrio!
E hoje todos sabendo que aí estão por causa da livre e
espontânea vontade e do livre arbítrio.
Não devem abusar desses dois fatores nocivos, procurem
corrigir-se a fim de que possam passar de animais Racionais,
que são, para aparelhos Racionais e de aparelhos Racionais
para o seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
E, assim, para vencerem é preciso força de vontade,
capricho em vencer, ter vontade de vencer; têm que fazer este
pequeno sacrifício, em benefício próprio, para que possam
imunizar-se.
Eu nunca vi abusos darem bom resultado, ao contrário,
os abusos só dão maus resultados, por isso estão todos aí
penando desse jeito.

CULTURA RACIONAL – 5º O

134

Não sabiam, mas hoje estão sabendo que a causa foi a
livre e espontânea vontade e o livre arbítrio. Portanto, não
devem abusar mais, e sim, ter persistência na leitura desta
escrituração, para se imunizarem o mais rapidamente possível
e passarem de animais Racionais para aparelhos Racionais e
de aparelhos Racionais para Racionais puros, limpos e
perfeitos no seu mundo de origem, o mundo Racional, o
mundo verdadeiro do animal Racional, a PLANÍCIE
RACIONAL.
Mas, para consegui-lo é necessário a persistência na
leitura a fim de que haja o desenvolvimento Racional para
conseguirem passar de animais Racionais a aparelhos
Racionais. Como aparelhos Racionais nasce a Vidência
Racional, por estarem ligados ao mundo Racional, ligados à
PLANÍCIE RACIONAL, o verdadeiro mundo do animal
Racional.
Ao nascer a Vidência Racional, é desligada do corpo a
parte animal, que é o fluído elétrico e magnético.
Vejam quantas modificações estão fazendo e já fizeram
uma infinidade de modificações durante essa 21ª eternidade.
Quantas modificações já fizeram e ainda estão fazendo, mas é
preciso persistência na leitura, é preciso ler e reler esta
escrituração para desenvolverem-se Racionalmente, porque é
lendo e relendo que os animais Racionais se desenvolvem
Racionalmente.
Vejam que custaram a encontrar a verdadeira estrada, a
estrada certa, ficaram cansados de tanto procurá-la aí no
elétrico e magnético, procuraram de uma infinidade de
modos, de maneiras, de jeitos e de formas; procuraram-na
mediante uma infinidades de pesquisas e experiências, mas
nunca a encontraram; a estrada certa nunca poderiam
encontrar aí no elétrico e magnético, aí nesse encanto cheio de
mistérios e enigmas, não a podiam encontrar mesmo.

UNIVERSO EM DESENCANTO – 5º O

135

Mas, agora, encontraram, sem esperar a estrada certa, a
ESTRADA RACIONAL, a estrada verdadeira do mundo de
origem dos animais Racionais. Jamais poderiam partir aí do
encanto, isto é, do animal Racional, essas soluções. Estas só
poderiam vir de fora do encanto, só poderiam vir do outro
mundo, para desencantar esse aí, o mundo do elétrico e
magnético.
Agora, todos se encontram dentro da estrada certa, a
ESTRADA RACIONAL, a verdadeira estrada do verdadeiro
mundo do animal Racional. Todos, agora, estão marchando
certo para o seu mundo de origem, dentro da Estrada
Racional, a estrada do mundo Racional, a estrada da
PLANÍCIE RACIONAL, a estrada verdadeira do animal
Racional.
De há muito vêm procurando essa estrada real, mas não
a podiam achar, como nunca acharam, porque não era daí, não
podia nascer aí, no animal Racional. Esse conhecimento, só
poderia vir de fora, de outro mundo, de outras paragens,
porque o animal Racional não tinha conhecimento da
verdadeira base da formação desse mundo da matéria, desse
mundo do elétrico e magnético.
E, assim, hoje, todos admirados, espantados,
emocionados com tanta grandeza, por se encontrarem a
caminho do seu verdadeiro mundo de origem, a caminho da
última solução da vida da matéria, da última solução desse
encanto pavoroso, da última solução do fim da vida, do fim da
existência e do fim de tudo! Assim, todos se encontraram
Racionalmente!
Era isto que todos estavam à procura e precisavam de há
muito encontrar, encontrar-se com o seu verdadeiro mundo de
origem, encontrar-se com a sua verdadeira natureza de
Racionais puros, limpos e perfeitos, pois se deformaram,
assim, nessas condições!
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Não sabiam por que ficaram desse modo, e hoje,
sabendo como tudo isso aí se originou, sabendo a origem
dessa deformação, a origem desse mundo e de todos os seus
feitos.
Todos encontrando-se brilhantemente com tudo que
desconheciam, e hoje, conhecendo, dizendo consigo próprios:
Encontramo-nos finalmente. Estamos com a nossa felicidade
completa, porque conhecemos e sabemos o porquê estávamos
nesta situação angustiosa, todos nós vivendo angustiados,
porque sofríamos e morríamos sem saber o porquê; nascíamos
aqui nesta Terra e, hoje, todos nós sabemos o porquê de tudo
isto.
Chegou, então, às nossas mãos, a verdadeira felicidade
Racional, a verdadeira FRATERNIDADE RACIONAL,
porque somos conhecedores do porquê assim somos e do
porquê tudo assim é, o que foi tudo isto antes de assim ser e
do porquê tudo isto veio a ser do jeito em que estávamos, do
porquê desconhecíamos toda esta situação, não sabermos o
porquê aqui vivíamos nem o porquê deste mundo misterioso e
enigmático.
E agora, em nossas mãos, a solução de todos estes
mistérios, a solução de todos esses enigmas, a solução deste
mundo, de tudo e de todos de um modo geral, o princípio e o
fim deste tudo aparente, deste nada que se transformou neste
tudo ludibriador, por este tudo surgir do nada e terminar em
nada.
Todos nós vivendo — todos viviam — ilusoriamente,
todos nós penando a vida inteira sem saber por que,
angustiados a vida inteira, e hoje, todas essas soluções
Racionalmente esclarecidas, brilhantemente de uma forma
que todos nós entendemos e compreendemos sem esforço e
nem sacrifício, de uma forma tão brilhante que desde o mais
pequeno, no entendimento, compreende, até ao de maior
cultura, sem dificuldade alguma.
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Então, hoje, todos nós no mundo estamos de parabéns,
por nos encontrarmos na estrada certa, na estrada Racional,
fazendo, agora, a última partida deste inferno de fogo. Não
voltaremos mais aqui para penar, sofrer e viver iludidos como
viveríamos até morrer sem saber por quê. Hoje, com todas as
soluções básicas em nossas mãos, com o verdadeiro
conhecimento da origem deste nosso mundo, para o qual não
tínhamos quem desse solução. Hoje, temos todas as soluções,
elas estão aqui, brilhantemente para nós. Eis aí o que todos
dizem agora, consigo mesmos.
Então, tratem de ler e reler para se imunizarem o mais
depressa possível e não nascerem mais aí para perder tempo
com essa vida de amarguras, de lutas sem fim, para viver a
vida toda aparentando aquilo que não são, vivendo uma falsa
vida, uma vida de traidores de si mesmos, por viverem de
aparências, de traição à própria vida, por isto uma vida sem
garantias, uma vida horrorosa e asquerosa por ser matéria, por
ser da lama, por surgir do nada e tudo se acabar em nada.
Todos iludidos com esse nada, traídos e lutando por esse
nada, sacrificando-se, guerreando por esse nada e se acabando
em nada, por lutarem pelo nada. Quem luta pelo nada não tem
consciência, porque está lutando por estar dominado pela
inconsciência e magnetizado pelo nada, traído pelo nada.
Assim, tudo e todos se acabando em nada!
Que adianta a luta pelo nada? Nada.
E, assim, vejam como estavam tão ligados a esse nada,
por se encontrarem sob o domínio da parte animal, do fluido
elétrico e magnético, que é o fluido do animal irracional.
Então, lutando pelo nada, estavam quase igualados ao
irracional, porque o irracional não tem entendimentos das
coisas, por isso o irracional luta pelo nada, por ser irracional.
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Os animais irracionais, por estarem ligados ao fluido
elétrico e magnético, que é a parte animal do corpo do
irracional, ficaram dessa maneira, valorizando o nada como se
o nada fosse o tudo, magnetizados pelo nada, traídos pelo
nada, ambicionando o nada.
Mas, agora, vendo e sabendo tudo isto, que valor tem o
nada? Valor de nada.
Então quem luta pelo nada sabe o que está fazendo?
Não, nada sabe!
Então, vai lutar pelo nada quem sabe que nada nada vale
e que tudo se acaba em nada? Somente quem está ligado a
esse nada, pela parte animal de seu corpo de animal Racional,
é que luta pelo nada. Essa parte animal é a causa que faz com
que o animal Racional lute pelo nada, como qualquer animal
irracional que luta pelo nada; mas, o animal irracional luta
pelo nada, porque é irracional.
O irracional briga, zanga, se aborrece, se contraria,
guerreia, devoram-se uns aos outros por qualquer coisa
mínima que seja. O animal irracional é assim, mas, o animal
Racional a ele ficou idêntico, devido estar ligado pelas
influências, à parte animai do seu corpo de animal Racional.
Então, ao desligar a parte animal do seu corpo, deixa de ser
assim como é o animal irracional, que é invejoso, ciumento,
ganancioso, genioso, nervoso, feroz, brigão, zangado,
desconfiado, maldoso, enfim, cheio de uma infinidade de
defeitos, por ser animal irracional.
O animal Racional por estar ligado a essa base do
elétrico e magnético compara-se quase ao irracional. O fluido
elétrico e magnético é a parte animal que está ligada ao corpo
do animal Racional; uma vez desligada a parte animal do seu
corpo, o animal Racional entra em fase de equilíbrio
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Racional, perde todos esses defeitos do animal irracional.
Cessa, assim, o sofrimento do corpo e da vida do Racional,
porque desligou a parte de animal do seu corpo, que é a causa
de todas as ruínas do animal Racional.
Está aí um pequeno detalhe da causa do por que o animal
Racional procedia, ainda procede igualmente ao irracional e,
às vezes, muito pior ainda, monstruosamente, isto porque não
há efeito sem causa. Se o animal Racional era assim, é porque
existia a causa e a causa é o fluido elétrico e magnético, que é
a base do animal irracional.
Vejam, agora, quanta modificação já tiveram, quanta
modificação vão fazer e estão fazendo ao conhecer o
verdadeiro CONHECIMENTO RACIONAL!
E assim, com a persistente continuação da leitura da
escrituração Racional, vão se imunizando mais rapidamente
do que esperavam. Está aí, às mãos de todos o conhecimento
da LUZ RACIONAL, a verdadeira Luz do Mundo de origem
do animal Racional!
A luz verdadeira do animal Racional é a Luz do Mundo
de sua origem, a LUZ RACIONAL; a luz verdadeira do
animal irracional é a luz do elétrico e magnético, é a luz do
sol, do fogo. Esta é a luz verdadeira do animal irracional.
Dentro em pouco, mais adiante, outras lições profundas
sobre o conhecimento das lamentáveis eternidades que já
passaram, quando todos os bichos começaram a nascer do
chão, toda a bicharada a nascer da terra que é uma bicheira
produzindo bichos de todas as espécies, da todos os tamanhos,
de todas as formas e jeitos, e de todas as maneiras.
Essa bicharada, ou bicharia, todos aí, nunca puderam
compreender-se, nem saber o porquê de tudo isso, a não ser,
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agora, sabendo também o porquê da existência desse mundo
ser assim, de tudo e de todos serem assim.
Vejam quantas eternidades muito grandes, no total de
vinte e uma já passaram. Das passagens milenares, dos modos
e dos métodos da vida de cada ser humano. Eternidade é uma
decorrência infinita do tempo que parece não ter fim, mas
dentro de uma eternidade, há uma infinidade de modificações,
como acontece nessa 21ª eternidade, como é do seu
conhecimento, do conhecimento de todos. Quando eram
primitivos selvagens, desses primitivos para cá, quantas
modificações se processaram e quantos já se degeneraram e
minguaram.
E agora, vejam o porquê de tudo isto: Se existe isto ou
aquilo, existe, também, o porquê disto ou daquilo, visto que
não há efeito sem causa. Se existem esses efeitos todos é
porque existe a causa, porque, repito, não há efeito sem causa,
a causa é a razão deste ou daquele efeito.
Portanto, além da causa, está a origem da causa, além da
origem da causa, está a fórmula que deu à origem da causa e
além da fórmula, há a essência da fórmula que deu origem à
fórmula.
Então, a fórmula é o que? Racionais puros, limpos e
perfeitos, a fórmula que deu à espécie, a origem da causa e do
efeito.
E, assim, são dados diversos modos e maneiras de
orientar e explicar, a fim de que todos possam entender e
compreender, com maior facilidade e naturalidade.
E assim, vejam quanta luta para todos chegarem de volta
ao seu lugar verdadeiro de origem; quanta luta, quanto
sacrifício, quanto esforço e quanto sofrimento para retornarem
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a este seu mundo de origem. Tudo na vida da matéria é assim
mesmo: é a vida do esforço, a vida das lutas.
Agora, venceram Racionalmente, de uma vez por todas,
as dificuldades para saírem da vida da matéria definitivamente
e retornarem ao seu mundo de origem, a PLANÍCIE
RACIONAL.
Então, agora, estão vencendo Racionalmente!
Vencendo Racionalmente e não aparentemente como até
então, como animais Racionais. Antes venciam
aparentemente!
Quem vence aparentemente não está vencendo coisa
alguma, porque aparências não são verdades, assim, está
traindo a si mesmo, porque quem vence aparentemente está na
mesma, ficando sempre tudo na mesma, por isso, o sofrimento
sempre em multiplicação, por estar vencendo aparentemente.
Agora, não! Agora, estão vencendo Racionalmente e,
vencendo Racionalmente, vencem brilhantemente, vencem
conscientemente, sabem com a consciência Racional o que
estão fazendo! E, daí, todos de volta ao seu verdadeiro mundo
de origem, na estrada brilhante Racional, todos iluminados
pela sua verdadeira luz, a LUZ RACIONAL.
Então, quem vence Racionalmente, vence certo, vence
bem certo. Mas, quem vence como animal Racional, vence o
quê? Vencido sempre, porque é traído pelas aparências e
aparências não são verdades; é traído pelas ilusões, pelas
fantasias, pelas artes, pelo nada que se acaba sempre em nada.
Então quem vence como animal Racional, não vence
coisa alguma, é um vencido, porque, como já disse,
aparências não são verdades e, sim, são a luta do nada para
nada, a luta do nada para terminar em nada!
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Quem luta pelo nada não está adiantado em nada, porque
se acaba em nada! Os que lutam Racionalmente, todos estão
vencendo.
Por todos serem aparelhos astrológicos, tinham de
chegar à fase da função de em si mesmos, receberem o
conhecimento vindo de fora, consequentemente à fase da
passagem de animais Racionais para a de aparelhos
Racionais.
Por serem formados por essa natureza, com tempo
teriam de encontrar em si mesmos a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL, e conhecer o seu ser de aparelhos astrológicos,
um aparelho que se comunica com os astros e com os
habitantes do exterior. A IMUNIZAÇÃO RACIONAL liga o
aparelho astrológico ao seu verdadeiro mundo de origem, o
mundo Racional.
Por serem aparelhos astrológicos, tinham de receber dos
astros todas as comunicações, mensagens, intuições,
inspirações, dos habitantes do exterior. O interior é dai do
elétrico e magnético e o exterior é de muito acima do elétrico
e magnético, o que significa: o exterior é a parte que
transcende esse interior deformado que é o elétrico
magnético.
Então, com o tempo, tinham de encontrar-se com o seu
verdadeiro mundo de origem que é a PLANÍCIE
RACIONAL, daí vindo todas as mensagens para o
esclarecimento da origem dessa formação Racional
deformada. Por serem aparelhos astrológicos, tinham de
chegar ao ponto de ficarem aparelhados com o seu verdadeiro
mundo de origem, que lhe dá o conhecimento verdadeiro de si
mesmos, através da IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
É através da IMUNIZAÇÃO RACIONAL que todos
terão o conhecimento de si mesmos, de aparelhos
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astrológicos, para, então, atingirem essa fase que já chegou ao
mundo, de aparelhos Racionais.
E assim, hoje, em mãos de todos, a fase de aparelhos
Racionais que já está em função aí na terra nesse mundo do
encanto — que estava encantado.
E assim, esta é a fase mais brilhante do aparelho
Racional, porque é a fase do equilíbrio verdadeiro, o
equilíbrio Racional, de todos.
Agora, todos equilibrados Racionalmente, antes, como
animais Racionais, todos desequilibrados, por causa da parte
animal ligada ao corpo do aparelho Racional, que fazia com
que este fosse animal, pensasse, muitas vezes, como animal.
Agora é chegada a fase em que todos vão passando de
animais Racionais para aparelhos Racionais. Desta maneira,
todos ligados ao seu mundo de origem, a PLANÍCIE
RACIONAL.
Então, agora, todos de parabéns, por ter chegado ao
mundo a ultima fase pela qual todos tinham de passar, a fase
que aí está, de aparelhos Racionais, que é a última fase da
vida da matéria; dessa fase de aparelhos Racionais passarão
para outra, a de Racionais PUROS, LIMPOS E PERFEITOS,
todos ingressando no seu verdadeiro mundo de origem, de
onde saíram.
Como animal Racional, sempre sofrendo, e como
Aparelho Racional, cessando o sofrimento da vida e da
matéria, por se desliga a parte animal do corpo, que é o fluido
elétrico e magnético.
Está aí, a NOVA FASE, que é a de Aparelho Racional, a
fase do término da vida da matéria. A matéria teve o seu
começo e terá o seu fim, porque tudo que começa se acaba.

CULTURA RACIONAL – 5º O

144

Esta é a fase do fim da vida material, ou seja, o fim do
animal Racional, e todos voltando ao seu mundo de origem
por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Isto porque a
origem é Racional e por meio desse conhecimento o animal
Racional chega a sua verdadeira base de origem.
Dessa forma, chega-se ao fim da vida da matéria, vida
esta, em que todos estavam condenados a sofrer e a morrer
sem ninguém saber o porquê, agora já sabem e conhecem a
verdadeira razão de assim ficarem desse jeito, sem que
tivessem o verdadeiro conhecimento do seu ser.
Sabiam que eram animais Racionais, mas, não sabiam o
porquê de assim ser, agora, todos sabem e conhecem o seu
mundo, a PLANÍCIE RACIONAL, o verdadeiro mundo do
Aparelho Racional.
E assim, vejam que o mundo, agora, entrou na sua maior
e brilhante fase Racional, a fase da abolição e do término de
todos os males. E assim, vai se findando a vida da matéria, tão
naturalmente, tão brilhante e lindamente, sem abalo de
espécie alguma.
Há muito que se encontra no mundo a fase dos aparelhos
Racionais que proporcionou a esses aparelhos o conhecimento
e preparação por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
O ser humano por ser um aparelho astrológico e
Racional, a sua cabeça representa o relógio, que é pensamento
e não por ser derivado e estar ligado às duas correntes, a
elétrica e a magnética.
O fluido magnético, ou seja, a irradiação magnética
produz a intuição e inspiração magnética, ou melhor, o
pensamento mau, enquanto que o fluido elétrico é o
pensamento bom; equilibrador é o fluido Racional, cuja
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influência equilibrada só entra em função por meio do
conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Por todos serem aparelhos astrológicos é que com o
tempo tinha de chegar o dia de terem contacto com o mundo
exterior e com o interior. O interior é o mundo dos invisíveis,
enfim, é tudo que compõe o mundo elétrico e magnético; e o
mundo exterior, é tudo aquilo que está acima do sol, ou seja, o
Astral Superior e a PLANÍCIE RACIONAL.
Dessa forma é que se faz a mudança de todos, a de
animal Racional para a de Aparelho Racional, mas, para
conseguirem isso o mais depressa possível e se
desenvolverem Racionalmente basta a persistência na leitura.
Está aí a fase mais brilhante do mundo e de todos os
tempos, a FASE DO APARELHO RACIONAL.
O mundo já passou por uma infinidade de fases,
chegando a sua última fase, passando por todas elas por uma
forma de lapidação, até chegarem à sua derradeira fase, que é
a de aparelho Racional. Dessa forma, completaram o período
de transição de deformação, passando de animal Racional
para a de aparelho Racional.
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COMENTÁRIOS DA VIDA DO ENCANTADO

Hoje está aí, a razão da existência do animal Racional e
a do mundo assim ser, a razão de tudo ser assim e do porquê
tudo existe, primeiramente a razão que deu a causa de tudo
isso, d'aquilo ou d'aquilo ou d'aquilo outro.
Já de há muito que se findou a fase do animal Racional,
mas, por não conhecerem a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, é
que esta fase estava sendo alimentada, sem saberem, todos a
alimentando por desconhecer a outra que existia aí na terra,
uns tantos tinham conhecimento por essa razão vinham
alimentando a vida de animal Racional por ignorarem que
esta fase já havia passado o seu tempo, visto que, há muito a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL encontra-se na terra sendo
conhecida por uns tantos, pois, a demora da propaganda para
levar o conhecimento da fase do Aparelho Racional foi um
pouco tardia ao esclarecimento de todos, razão pela qual, o
povo e o mundo não foi ciente.
Agora, propaganda está aí, e todos sendo conhecedores
dessa fase que há muito já entrou, que é a de APARELHO
RACIONAL. Esta demora da propaganda fez com que todos
deixassem de saber e conhecer há mais tempo e que já tinha
entrado a fase de Aparelhos Racionais que é a mudança de
animal Racional para aparelho Racional.
Com a propaganda todos estão começando a conhecer e
a se interessar pelo conhecimento, porque estão sentindo e
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sabendo que a IMUNIZAÇÃO RACIONAL é a maior
grandiosidade de todos os tempos. Era a propaganda que
estava faltando para que todos conhecessem a mudança da
fase de animal Racional para a fase de aparelho Racional.
De há muito que a fase de aparelho Racional entrou no
mundo, mas, só agora, estão tomando conhecimento dessa
fase. Era fase pela qual o mundo está passando, é a fase do
fim da matéria, o fim desse mundo encantado, porque, agora,
com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o mundo está
desencantado e, por estar desencantado, é que chegou o fim
da matéria, dessa vida, durante a qual nunca souberam do
motivo, do porquê da sua própria vida aí nesse mundo, do
motivo dessa vida ser constituída dessa maneira e dessa
forma. Ninguém na qualidade animal Racional, jamais saberia
responder ou compreender e jamais poderia também sabê-lo,
porque desconhecia a sua origem e a origem do mundo que
habita.
E, assim, todos viviam nessa terra, desconhecendo por
que viviam; viviam, sim, de aventuras de experiências e essas
aventuras e experiências sempre em multiplicações para ver
se acertavam ou não, mas desacertando sempre, porque
tinham mesmo de desacertar, visto desconhecerem o certo.
Se não conheciam o certo, como poderiam acertar?
Nunca! Se não conheciam as bases de origem dessa
deformação, jamais poderiam acertar ou conhecer o certo, e
tinham mesmo de desacertar sempre, de viver desacertando
sempre e sempre procurando o certo, e sempre as
multiplicações dos desacertos.
O fato é que, principiando pelo progresso e
multiplicação da degeneração, tudo se degenera, tudo
enfraquece e diminui e pela multiplicação desaparece.
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Todos caminhavam erradamente supondo que estavam
certos e, se dessa maneira continuassem, iriam, com o
decorrer do tempo, extinguirem-se, viria a extinção dos seres,
viria a extinção de si mesmos.
Nestas condições, pergunto: Como? De que modo
estavam certos?
Julgavam, certamente, que, no seu pensar e proceder,
estavam certos, sem conhecer o CERTO VERDADEIRO,
sempre viviam à procura do certo, porém, nunca o
encontrando, mas a realidade é que jamais poderiam encontrar
o certo, por todos serem seres encantados.
A inconsciência prevalecia na mente do encantado como
sendo consciência!
Mas, hoje, o encantado, já desencantado, compreende
que nas condições de encantados, sempre ia pior para pior,
porque desconhecia a sua origem, a origem do mundo e de
tudo, desconhecia, também, de onde veio e para onde vai,
desconhecia, ainda, a causa de sua existência aí na Terra.
Tudo isto acontecia porque, quando nada sabia do certo
verdadeiro.
Desconhecendo este certo, como poderia o encantado ter
consciência de estar certo? De maneira alguma, respondo.
Os cálculos dos encantados sempre lhes foram muito
bons, mas ficavam nessa inútil matemática, a marcar passos à
vida inteira, resultando disto os fracassos os tormentos e os
sofrimentos, os quais, por isso mesmo sempre foram o maior
brilhante do mundo!
Hoje, desencantados como estão desconhecendo a base
principal que deu origem a uma porção de bases, conhecendo,
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sim, o certo, por estar em suas mãos o desencanto dos
mistérios, dos enigmas, o desencanto de tudo e de todos.
Agora, quantas confusões que não tinha mais fim, eis a
razão da vida do encantado ser uma vida de horrores,
padecimentos e sofrimentos, noite e dia.
Quem sofre sabe lá o que diz? Quem sofre sem saber por
que sofre, sabe o que diz? Conhece o certo? Sabe por que é
certo?
Se todos conhecessem o certo, se estivessem certos,
jamais seriam sofredores, mas como o certo daquele que não
sabe o que diz, foi sempre um certo aparente, hoje é certo,
amanhã não é certo, é ruim hoje, é novo, amanhã, é velho!
E assim, é a vida dos que sonhavam de olhos abertos,
sempre pensando que estavam certos!
Nesse mundo encantado não está o certo, basta ser
encanto, ser matéria para não ser certa basta ter surgido do
mal para não ser certo.
Mas, a vontade de acertar era tão grande que julgavam
estar certos; falavam do certo a vida inteira, como coisa que
sabiam o que diziam.
É possível um ser cheio de defeitos, cheio de mazelas e
imperfeições saber o que é certo?
Assim, a vontade de muitos em acertar, foi sempre muito
grande, todos bem intencionados, procurando acertar, mas,
infelizmente, nunca puderam, nem poderiam de forma
alguma, acertar VERDADEIRAMENTE, por serem
deformados. Assim, procuravam fazer mistério de tudo,
faziam mistério até de sua origem.
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A sua origem, era misteriosa, ninguém sabia dar solução.
Faziam mistério da origem do mundo, mas não davam
solução desse mistério, por isto, viviam misteriosamente.
Quem vive tão misteriosamente, fazendo mistérios de tudo,
não tem condições de saber ou dizer o que está certo.
Mas, a vontade de acertar era tão grande que passavam a
vida toda falando inconscientemente do certo, porém, do certo
dos deformados que é deformado também; o certo dos
imperfeitos é imperfeito, cheio de defeitos; finalmente, o certo
dos inconscientes, é o certo inconsciente. Para os
inconscientes, hoje, é certo, amanhã, já não o é!
E assim, quanta caduquice junta!
Se todos são filhos dessa natureza, feitos e formados por
uma natureza que não regula, que não é certo — ora calor ou
frio demasiado, ora ventos ou chuvas em demasia, ora dias
claros, ora dias escuros, enfim, por isso mesmo, todos
vivendo desse como é que poderiam falar do certo, se a
própria natureza não regula, não é certa?
Sim, poderiam falar do certo aparente, do certo que não
regula, mas, nunca do certo verdadeiro.
Quem não regula, vive de modo errado, não está certo,
assim também, a natureza que não está equilibrada, não está
indo de maneira certa, consequentemente seus feitos vão indo
do mesmo modo.
Então, como falar do certo, com tanta certeza, como que
estivessem certos e conhecessem o certo?
Somente quem está variando, quem não conhece a si
mesmo, quem vive inconscientemente, quem vive como
bicho, como animal Racional.
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Um animal não sabe o que faz e o que diz por que é
animal. O animal Racional nunca soube falar do certo e sobre
sua origem nunca soube por que é animal Racional.
Então, por que falaram do certo?
Sim, poderiam falar do certo aparente, mas nunca do
certo verdadeiro, do certo que não regula. Mas, como eles
sonhavam de olhos abertos! Que sonhos!
O desequilíbrio era tanto e a desregulagem também que
sonhavam de olhos abertos e não atinavam com as
contradições, por isto passavam à vida toda agonizantes, a
vida inteira à procura do certo dizendo: Que o certo é assim, o
certo é este e aquele.
O certo aparente sim, é o falso certo, é o certo de quem
está vivendo em falso e, quem vive em falso é porque não
sabe porque vive, porque o certo do falso é sempre falso.
O certo aparente é bonito hoje, feio amanhã e horrível
depois, este é o certo do encantado que aí está passando por
uma porção de transformações.
Quem vive num mundo que não sabe por que vive
passando por uma infinidade de transformações e
degenerações não pode e nem deve falar em certo.
Tudo que se degenera e se transforma, é porque não está
certo. Somente um cego penitente de olhos abertos tem a
coragem de falar em certo e, vendo em si mesmo o desacerto
em tudo, mas, esta é a mania dos bichos.
O bicho é muito vaidoso, a vaidade é tanta que chega a
cegar o próprio bicho, tão cego ele fica, que não sabe o que
diz. — São verdadeiros cegos de olhos abertos.
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E assim, vejam como era a vida do encanto de forma tão
dolorosa que nem vale à pena comentar essa vida de
encantado, em que o próprio vivente desconhecia o porquê de
ser um sofredor, desconhecendo a razão do por que eram
condenados a morte e vivendo a vida inteira em busca do
certo e sempre por acertar.
Quem vive num progresso de decomposição material de
todos e de tudo, com a multiplicação da decomposição, da
transformação, e da deformação, sabe definir o que é isso e o
que está certo?
O certo do cego é assim mesmo, não sabe o que vê, não
sabendo, portanto divulgar o que está vendo.
Assim, vejam como o encantado sempre penou e sofreu
sem saber por que, falando em certo a vida inteira como se o
certo existisse dentro da deformação. Quem vive de
experiência em experiências não conhece o certo, quem vive
pesquisando e de pesquisa não conhece o certo, quem vive
num mundo sem saber por que vive não conhece o certo,
quem vive sofrendo desde que nasce até que morre não
conhece o certo e quem vive só para sofrer não conhece o
certo, porque se conhecesse não sofreria, portanto, papagaios
calem a boca, quem não sabe o que diz é melhor calar para
não quebrar o nariz. Os papagaios são verdadeiros bichos e
animais porque só sabe aquilo que aprende, quem não aprende
nada sabe; quem aprende muito, muito sabe; quem aprende
pouco, pouco sabe; quem vive aprendendo sempre e morre
sem saber porque morre, não pode de maneira alguma falar
em certo.
Assim, essa vida se constitui dessa maneira, o bicho que
aprendeu a falar mais um bocadinho, fica logo, orgulhoso,
presunçoso, vaidoso e prosa, aí se julgando superior aos
demais pela vaidade ilusória na qual se encontra envolvido,
dizendo: O certo é este, o certo é aquele, o certo é aquele
outro.
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Os papagaios que sabem menos e aprenderam pouco vão
admitindo aquilo que os demais papagaios aprenderam mais
um pouquinho e vão falando, assim, sempre foi a vida do
bicho.
Dessa forma, os bichos mais desenvolvidos, mais fortes,
mais espertos e mais sabidos sempre tiveram a pretensão de
governar os mesmos esclarecidos em tudo.
Assim, chega de tanto falar em certo, o certo do podre é
podre, o certo da lama e da matéria, o certo aparente que não
regula, o certo de uma natureza que por si mesmo se destrói e
onde tudo se acaba; afinal, onde está o certo? Que certo é este
que por si mesmo se destrói e se acaba? Portanto, chega de
tanta cegueira, se estivessem certos não se acabariam.
O certo está cá em cima na eternidade, o certo
verdadeiro que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a luz
verdadeira, o caminho e a estrada real Racional, estrada esta,
em que todos chegarão ao seu verdadeiro mundo de origem,
este sim, é o certo; o seu verdadeiro mundo, o de Racionais
puros, limpos e perfeitos, que é a PLANÍCIE RACIONAL.
Vejam agora, como o animal sempre foi confuso consigo
mesmo e como seria com as demais coisas, aí então, seria
muito pior.
Mas este é o estado natural do animal, sempre confuso,
consigo, com tudo e com todos por custar a entender as
coisas.
Por custar a entender as coisas, permanece confuso, só
depois que entende é que deixa de ser confuso.
Então, seus confusos, leiam e releiam, leiam e releiam, o
que está aí em suas mãos que é o maior brilhante do mundo, a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
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Para que termine a confusão dos confusos o que é
preciso? Ler e reler para compreender, ler e reler para
entender e compreender, porque o confuso custa a entender as
coisas por ser confuso consigo mesmo e viver sempre
confuso. É filho de uma natureza confusa e deformada por ser
de matéria e de lama, razão de ser assim um doente, é que
vive variando a vida inteira, e quem assim vive desse jeito
tem de viver sempre confuso.
Matéria é um mal, e um doente está sempre mal e
variando, não sabe por que é um doente e porque varia assim
desse jeito.
Matéria por si só é um mal é uma doença que pela sua
formação aparenta ser boa.
Matéria e mal se rimam, coisa sem garantia de formação
microbiana originária de uma bicheira, por isso, por estar na
matéria e ser matéria, é que nela está o mal e a doença. Quem
está doente vive variando a vida inteira de todas as maneiras e
formas e de todos os jeitos.
São doentes sempre variando, por isso nunca estão bons.
A variação é própria do doente sendo todos assim por serem
formados pelo mal, vivendo mal e acabando mal, numa
variação constante fazendo do mal uma coisa como se fosse
boa por não conhecer o bem verdadeiro.
Por serem doentes é que tudo e todos se acabam, se
fossem bons não se acabariam nunca, mas, por serem doentes
se transformam naquilo que eram. O que eram? Vermes,
micróbios, vírus.
Assim, quem vive variando e vive doente, não sabe o
que diz, nem porque é doente, nem porque varia e porque vive
variando, porque ele surgiu do nada e o porquê surgiu e se
transformou nesse tudo aparente e depois retornou ao nada.
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O doente assim variando pensa tudo ser por não
conhecer o seu verdadeiro ser, que é, a sua geração, criação de
uma doença, e por assim serem sofrem a vida inteira, variando
de todas as maneiras.
Só os doentes variam e se extinguem acabando-se com a
vida aparente.
Mas a mania do bicho que não se conhece, pensa e julga
se conhecer, querendo sempre que a sua flor seja sempre a
mais cheirosa, a melhor, e a mais adorada, a vaidade de quem
vive variando é próprio de um doente, por isso todos são
doentes e deformados.
A origem é de matéria, é do mal, é de uma doença,
assim, todos sempre mal e sofrendo as conseqüências por
serem doentes.
Não existe ninguém bom, todos são doentes,
aparentemente são bons, mas aparências não são verdades,
quem vive de aparências não sabe o que diz e não sabe o que
faz, portanto, seus doentes que ai estão variando desse jeito,
tratem de ler e reler com persistência na leitura para ficarem
curados dessa doença que são podres em vida; vivendo assim
horrivelmente desse jeito, de aparência, iludindo, traindo e
enganando a si mesmo, vivendo iludido com as aparências,
com as fantasias, com as artes, enfim, com tudo neste delírio
infernal, neste desequilíbrio sem par para por termo a esta
vida de sofrimento e de dor. E assim, tratem de ler, não
percam mais tempo, para ficarem curados dessa doença sendo
o melhor passeio, a melhor distração, o Livro nas mãos para
ficarem curados dessa doença.
Acham pouco o que têm sofrido e penado, sofrendo
sempre sem saber por que, agora, sabem perfeitamente o
porquê de tudo isso e o remédio para poder se salvar.
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Esse remédio encontra-se em suas mãos, o conhecimento
da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que é o bálsamo verdadeiro
do animal Racional.
Então, pare com todas estas asneiras, isto é de quem está
doente e pensa que está bom. Não estão vendo como vivem
variando, quem vive variando desse jeito é um doente com
aparência de bom, e por assim ser é que perdem a vida aí de
repente fulminando por um distúrbio qualquer.
Portanto, tratem de ler para ficarem curados de uma vez
por todas. Qual seria a cura? É o conhecimento integral do
conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para que
possam se imunizar e daí passarem de animais Racionais a
Aparelhos Racionais, e de Aparelhos Racionais para
Racionais Puros Limpos e Perfeitos no seu verdadeiro lugar
de origem, que é o Mundo Racional, o verdadeiro mundo
Racional, o verdadeiro mundo do animal Racional, a
PLANÍCIE RACIONAL.
Aí então, curados porque voltaram ao seu lugar de
origem por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. O que
estão fazendo que não tomam o remédio que mais estão
precisando? Qual é o remédio que mais estão necessitando?
Qual é o remédio que todos precisam? Qual é o remédio que
vai curar esta enfermidade e esta doença que é o mal da
matéria? — É a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Portanto, tratem de tomar este remédio, pergunta o
vivente: Tomar como? Respondo: Com a persistência na
leitura e não perder mais tempo para não se prejudicar, porque
quanto mais se perde tempo, mais sofre e se prejudica, a
solução é o Livro nas mãos e persistir na leitura para a cura
dessa doença.
Assim, essas recomendações repetidas se destinam a
lembrar e relembrar o bicho do que estão precisando e
necessitando, que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
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O bicho por ser mal vive sempre variando, estas
chamadas de atenção e advertências, são um remédio para a
cura e botar o bicho em seu lugar, para evitar de ser bicho
sofredor e colocar o animal Racional em seu verdadeiro lugar
em seu mundo de origem de animais Racionais, que é o
mundo Racional, a PLANÍCIE RACIONAL.
O remédio para curar o animal Racional desta doença é a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, cujos animais estavam aí
vivendo e sofrendo a vida inteira sem saber por que nem para
que, com esta vida de doentes. Saúde é um nome aparente,
por isso se acaba, mas, o bicho engambelado por todos esses
anestésicos com essas palavras de anestesias da vida da
matéria e das doenças criaram e inventaram uma infinidades
de palavras confortativas, que são verdadeiros anestésicos,
palavras estas, em que todos ficam sugestionados, por ser a
palavra uma arte de quem as fez, e de quem as idealizou, para
este ou aquele efeito.
Portanto, chega de viverem iludidos e tratem de se
imunizarem com a persistência na leitura.
Esta é a mudança definitiva, para o seu verdadeiro
mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
E assim, todos tratando de se imunizarem e adquirirem o
seu verdadeiro fluido, o fluido do mundo de sua origem, que é
o fluido Racional, para não mais voltar nessa lama e perder
tempo sem recompensa alguma. A recompensa é morrer, e
tornar a voltar aí como estavam, com essas idas e voltas, sem
saber por que tudo isso era assim dessa maneira, ignorando o
porquê de estarem aí vivendo desse jeito, e ignorando o
porquê dessa vida ser assim, sofrendo sempre até se
extinguirem e vivendo por ver os demais viverem, sofrendo a
vida toda por estarem carregando esse fardo de lama sem
saber porque, matéria é lama, por isso se derrete e se acaba.
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Então assim, vão vivendo horrivelmente desse jeito, sem
saber, muitas vezes pensando na vida, e perguntando a si
mesmo o porquê desta vida ser assim, o seu por quê? Não há
uma explicação, que nos explique da vida ser assim, que coisa
misteriosa! Será que vamos viver a vida inteira, a vida toda,
sem nunca se descobrir o por quê? O dono imaginário nunca
veio aqui nos dar uma satisfação e o porquê de tudo isto.
Essa é uma vida cheia de mistérios, fazendo com que
muitas vezes, a pessoa se desanime até de viver. Pergunta o
vivente: Porque eu estou vivendo aqui neste mundo sem saber
por que estou vivendo? Não adianta viver assim, pois o dono
disto não tem pena de ninguém‖. Por isso todos ficam
agoniados querendo ter uma definição do seu ser, e do por quê
dessa vida ser assim, e sem saber por quê. O dono imaginário
demonstra que tem prazer que todos ignorem a sua origem, e
a sua formação.
Então muitos vão perdendo tempo imaginando,
sonhando, para ver se encontravam alguma justificação do
porquê dessa vida, e ficando sempre na mesma, tudo se
conservando em mistério, tudo misteriosamente e sem
solução.
E assim, vagando nesse desespero, nessa agonia, por
querer encontrar uma justificação e solução do porquê dessa
vida, sem poder fazê-lo.
E hoje, estão vendo e sabendo o porquê de tudo de forma
tão natural de onde vieram, como vieram, para onde vão e
como vão.
Hoje a solução desse encanto é o conhecimento do
desencantado nas mãos, aí sabendo o porquê de tudo, e
porque se conservava dessa maneira angustiosa, o porquê
todos viviam angustiados, o porquê todos queriam a definição
do ser e ninguém sabia responder.
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A angústia e o desespero de todos aumentava, por querer
ter a sua situação definida, do porquê de sua origem, do
porquê dessa vida, do porquê serem sofredores, e do porquê
de serem mortais, essa, era a pergunta que todos faziam e
ninguém respondia, ninguém tinha resposta com base para
responder.
Então dizia o infante: Nós estamos aqui perdidos, não
sabemos por que, não sabemos de onde viemos, para onde
vamos, de onde este mundo se originou, e para onde ele vai,
como há de ser a nossa vida aqui, se nós queremos dar uma
satisfação à todos e não sabemos como. . . isso por que,
desconhecemos o porquê e a origem de tudo, o nosso saber
ainda não é nenhum, porque o que nós devíamos saber, não
sabemos, que é de onde viemos, para onde vamos e como
vamos, o nosso saber não é nenhum, ainda desconhecemos a
nossa verdadeira origem, o nosso verdadeiro natural, e o
porquê deste mundo. Então, o que sabemos? Nada. Não
sabemos nada, porque o principal, desconhecemos, não há
resposta para ninguém. Assim, vamos vivendo desse modo,
para ver se um dia aparecerá quem nos dê todas essas
respostas e nos dê toda definição do que desejamos saber.
Pode ser que algum dia venha alguém nos revelar tudo aquilo
que desconhecemos.
Hoje estão aí, todas as revelações, e todas as respostas
para o bom entendimento, e melhor compreensão entre todos.
Aí está em mãos de todos, a descoberta do porquê de tudo, e
sobre todos. Assim, terminando a angústia de todos, por terem
em mãos o que mais ansiavam conhecer e saber que era a
razão de sua existência aqui nessa terra, e o porquê da
existência desse mundo.
E assim, um dia tudo tinha que chegar e chegou, a
revelação da origem desse mundo e toda sua criação. Mas,
muitos desesperados, tristes e aflitos para darem alguma
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satisfação, começavam a criar na sua imaginação uma porção
de fórmulas imaginárias, como melhor achavam para
amenizar um pouquinho as angústias de uns tantos, mas, não
de todos, porque nem todos se conformavam com as filosofias
e ciências sem base, para uns tantos, colava bem, mas para
outros tantos, não para uns, iam remando assim desse jeito,
sem leme e sem bússola, já outros tantos não aceitavam as
criações, e invenções imaginárias de quem quer que fosse, por
não encontrarem a base sólida, certa e definida.
Assim, este é um paliativo para muitos irem remediando,
mas, para outros não, porque existe os cultos na ciência, os de
pouca cultura e os sem cultura. Para os sem cultura e
insignificante cultura, estes iam se alimentando com essas
coisas imaginárias, mas os cultos sempre discordando por não
encontrar o que desejam, a base de onde viemos e para onde
vamos. Ninguém até hoje conseguiu responder por que o
mundo é assim, o porquê nós assim somos, e o porquê da
existência desse mundo, nunca houve uma resposta com base.
Enfim, as agonias continuavam, e assim, cada qual
ficava filosofando a sua melhor maneira para distraírem
diziam: Enquanto vamos filosofando, o tempo vai passando e
este dia tem de chegar, o dia de tudo isto que nós queremos
saber, que é o conhecimento de todos.
Dessa forma, todos filosofando, cada qual com a sua
filosofia para se distrair, e não pensar na realidade, hoje, tudo
tão naturalmente em mãos de todos a na linguagem do povo,
estando todos ricos de satisfação por encontrar todas as
soluções que esperavam, e que não esperavam, porque não
sabiam como podia surgir, dessas soluções o conhecimento
geral, e como tal, podia aparecer entre todos.
Dessa forma estão vendo, e vivendo e sabendo, porque
meios e modos, uma coisa tão natural como é a
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IMUNIZAÇÃO RACIONAL, conhecimento este que, por
meio dele acabam-se as dúvidas, os mistérios e os enigmas,
todos tranquilos e felizes, por não viverem mais agonizados
como viviam, procurando saber por que morremos e ninguém
sabia, e do porquê somos mortais e nos fizeram assim desse
jeito.
Ninguém sabia responder. Assim perdurava a agonia de
todos de uma forma tal, que muitas vezes, tinham até
vergonha de viverem, por não saberem responder aquilo que
todos ansiavam em conhecer, uns com vergonha de viver,
outros desanimados de viver, outros preocupados com a
morte: De que será que eu morrerei Quando? De que forma?
Será que ainda vou durar muito e irei muito longe?
Enfim, todos agonizando desse jeito, e todos
inconformados por ninguém se conformar com a morte, hoje
todos sabendo por que do sofrimento, o porquê da vida e da
morte.
Então, agora todos vivem tranquilos por estar a situação
de todos definida, divulgada, e a do mundo em que vivem.
Vejam quanta ladainha sem proveito, querendo dizer: A vida
da matéria, é sem proveito, é vida de aparências. Hoje mais
ricos do que nunca, todos sabendo o porquê desse lodo todo e
atolados na matéria, na lama sem saber por quê.
E hoje, todos sabendo, o porquê desse lodo, o porquê
dessa lama; Concluindo: Matéria é lama.
Assim, todos vão remando a favor de sua maré, com a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
IMUNIZAÇÃO RACIONAL quer dizer: Unir todos ao
seu mundo de origem, e o animal Racional, ao seu mundo de
origem, a PLANÍCIE RACIONAL. IMUNIZAÇÃO
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RACIONAL quer dizer ainda: Fazer o animal Racional ficar
ligado ao seu mundo de origem através do fluido Racional
dentro do seu eu, sendo desligado do seu interior o fluido
animal, o elétrico e magnético, que é do ser animal irracional,
e o fluido do animal Racional é o fluido do mundo de sua
origem, da PLANÍCIE RACIONAL.
Assim, quando imunizado, perde-se a parte animal a
qual é retirada do corpo o elétrico e magnético, a pessoa ou o
animal Racional fica ligado pelo seu fluido, o Racional ao seu
mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL e de lá vai
recebendo todas as orientações precisas, para c seu equilíbrio,
enquanto aí existir com essa vida aparente aí na terra, bem
como, para a boa marcha da vida Racional por estar ligado ao
seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL de onde
provém o equilíbrio Racional, deixando de ser animal por ter
sido desligado do seu corpo a parte animal que é o elétrico e
magnético.
Então fica a pessoa completamente equilibrada e
consciente porque, o que fazia o ser animal Racional ser
inconsciente, era justamente o fluido animal, o elétrico e
magnético, que fazia com que o animal Racional fosse
desequilibrado por ser inconsciente devido a este dois fluidos.
O inconsciente é do animal irracional por ser da base destes
dois fluidos.
Estes dois fluidos estando ligados ao animal Racional
fazia com que o animal Racional fosse um ser inconsciente,
igualmente ao irracional.
E agora, entrando o fluido Racional, sendo então
desligado dos dois fluidos dentro do seu corpo, faz nascer a
Vidência Racional, sendo então desligado dos dois o do
elétrico e magnético que são os fluidos do animal irracional, e
por nascer a Vidência Racional no animal Racional, este passa
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a ver tudo quanto é de Racional, por estar ligado ao seu
mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
Não é difícil conseguir o seu fluido de origem, e sim
muito natural, porque este fluido é da origem do animal
Racional, basta ter persistência na leitura para conhecer o que
a IMUNIZAÇÃO quer dizer: unir-se aos puros do seu mundo
de origem, a origem é RACIONAL, e por isso, são animais
Racionais. Uma vez unidos ao seu mundo de origem, e aos
seus habitantes, com a Vidência Racional por estarem ligados
pelo seu verdadeiro fluido, verão tudo quanto é de Racional,
se entender com os eternos do seu mundo, conversar, fazer
conferências, receber orientações, enfim, tudo que for preciso
e necessário, para o equilíbrio do animal Racional aqui na
terra, até se extinguir.
Daí então vindo o prolongamento dos anos de vida, por
se afastarem do corpo os dois fluidos destruidores, que não
pertencem ao animal Racional, os dois fluidos monstros o
elétrico e o magnético. Cessa então todos os males do corpo
do animal e todos os males da vida, daí então o
prolongamento dos anos de vida, por serem afastados esses
dois fluidos que não pertence ao animal Racional.
Então daí, vem o prolongamento dos anos de vida por
estar o animal Racional imune ao mal, por já estar imunizado,
unido ao seu mundo de origem e desligado desses dois fluidos
causadores de todo o sofrimento do animal Racional. Aí então
vão viver como nunca viveram, Racionalmente, por estarem
sob a orientação Racional, e a do seu mundo de origem, a
PLANÍCIE RACIONAL.
Então aí na Terra, a vida será um paraíso, o paraíso
Racional, por que afastou-se a parte animal do corpo do
animal Racional, e no afastar do corpo a parte animal, entra
então a vida Racional, aí então, deixarão de ser animais e
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passarão a ser seres Racionais, deformados sim, mas
Racionais porque perdeu a parte animal do corpo; já não
sendo mais animal Racional, e sim, ser Racional ou seres
Racionais, deixou de ser animal por ter sido afastado a parte
animal do corpo, o elétrico e magnético. Então passarão a ser
seres Racionais ou ser Racional e não mais animais Racionais.
E assim, passando a seres Racionais estarão ligados,
completamente ao seu mundo de origem, aí então, estão
imunizados, passando a ser realmente: Seres Racionais ou ser
Racional, não sendo mais animal Racional por estarem
desligados a parte animal do seu corpo, os fluidos elétrico e
magnético.
Passarão a viver brilhante e Racionalmente; a terra será
um paraíso do ser Racional, ou seja, dos seres Racionais,
estando todos em contacto dia e noite, noite e dia, com o seu
mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, enquanto
permanecerem com vida, esta vida aparente, aí do corpo em
matéria fluídica elétrica e magnética. Aí equilibrados para o
resto da vida, todos se entendendo, se compreendendo
Racionalmente, e a vida se modificando de bem para melhor,
por ser afastado do corpo a parte animal, tornando-se seres
Racionais ou ser Racional.
Está aí a Racionalização que sempre foi falada aí no
elétrico e magnético, mais não sabiam como poderiam
organizar, isto por que todos desconheciam a sua verdadeira
origem, e a razão de serem animais Racionais, e do seu
verdadeiro natural, razão pela qual nunca poderiam
normalizar a Racionalização.
Sabiam que eram animais Racionais que descendiam de
alguma coisa pura, mas desconheciam esta coisa pura porque
desconheciam a sua origem de puros, limpos e perfeitos.
Desconheciam o verdadeiro natural, o natural de Racionais
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puros, limpos e perfeitos e, por desconhecerem a sua
verdadeira origem, não podiam de forma alguma, organizar a
Racionalização, colocá-la em prática e em forma porque
desconheciam as bases principais da sua origem e do seu
verdadeiro natural.
Assim, hoje, em mãos de todos, todo conhecimento da
origem verdadeira e do verdadeiro natural de todos,
brilhantemente vivendo como ser Racional ou como seres
Racionais deformados. Deformados sim, mas com grande
diferença do que são, por ser desligado do corpo o fluido
animal, o fluido elétrico e magnético. Aí então, vindo o
equilíbrio e a consciência verdadeira no Ser Racional, nos
seres deformados, mas Racionais, sendo que antes vão
perdendo a parte animal não sendo mais animais Racionais
por ser afastado a parte animal que é o fluido elétrico e
magnético.
A vida vai se tornando de uma tal forma tão diferente
que terão prazer e gosto de viver por se afastar a parte que
prejudicava o ser Racional, a parte elétrica e magnética que
era a causadora de todos os males da vida e do corpo.
Havendo alegria, satisfação e gosto de viver, entrando em
franco progresso Racional, todos se entendendo, e
compreendendo, acabando-se os desentendimentos, acabandose as lutas, as confusões e as guerras. Enfim, acabando-se
todo este desequilíbrio feito pelo fluido animal o elétrico e
magnético, acabando-se a inconsciência as desconfianças e as
incertezas, porque aí está vivendo e sabendo, vivendo
convictamente, convicto do porquê vive, do porquê está
vivendo e não como estavam vivendo, sem saber o porquê
viviam aí nesta terra devido aos dois fluidos animais, o
elétrico e o magnético, o qual fazia toda essa desregulagem, a
inveja, a cobiça, a ganância, o ciúme, e a desconfiança.
Sempre desconfiados como bichos, devido aos dois fluidos
animais que eram os causadores de todas as ruínas do corpo
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do animal Racional. Agora vejam quanto sofrimento e
quantos tormentos produzidos por esses dois fluidos
causadores de toda a destruição do ser Racional, por este
desconhecer o seu verdadeiro natural, a sua verdadeira
origem, a sua verdadeira base de origem, a verdadeira base do
seu verdadeiro natural.
Então, viviam aí nesse desequilíbrio infernal, ocasionado
por esses dois fluidos o elétrico e magnético, o fluido animal;
desconhecidos por completo do porquê assim eram e porque
assim estavam vivendo horrivelmente deste jeito não sabiam
por que viviam aí assim e o porquê assim eram; ninguém
sabia descrever ou dar solução do porquê estavam aí vivendo
nestas condições tão horrivelmente.
Hoje, tão naturalmente, chegando em mãos de todos, o
porquê de tudo isso, o porquê de assim serem, o porquê assim
eram e o porquê do desconhecimento da sua verdadeira base
de origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
E assim, entra agora o mundo na sua verdadeira fase, a
fase Racional, a última fase que o mundo atravessa, a fase do
ser Racional, por ser todos de origem Racional, e o mundo na
sua última fase, a fase Racional. Então vão ser todos seres
Racionais ou ser Racional; não vão ser mais animais
Racionais, por ser retirado do corpo a parte animal, o elétrico
e o magnético. Então está o mundo na sua última fase de toda
a sua existência e de toda a sua historia. Então grandes
modificações para o bem-estar de todos, para o sossego de
todos, a verdadeira paz entre todos, o bom entendimento entre
todos.
Em se vivendo Racionalmente, grandes modificações
vão aparecer no mundo para o bem-estar para a felicidade,
para o equilíbrio, para o sossego e para a verdadeira paz de
todos, para o bom entendimento e compreensão entre todos.
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Vivendo como animais Racionais, como viviam, todos
desentendidos, descompreendidos, a guerrear uns contra os
outros, enfim, uma vida infernal para todos, onde o
desassossego e o sofrimento multiplicando-se cada vez mais.
Este é o viver do animal Racional, multiplicando sempre o
mal para si mesmo, por ser animal inconsciente das causas e
seus efeitos. O animal irracional não tem consciência, por isto
mesmo é variante, instintivo, nele prevalece só o instinto.
Todos aí viviam iguais a animais; dessa forma vivendo
iam se destruir até não mais se entenderem uns com os outros
a exemplo do animal irracional, tudo isto acontecendo em
virtude de o ser humano estar sendo governado pela base do
animal irracional o fluido elétrico e magnético, base a que não
pertence, em absoluto, o ser Racional.
Assim por serem joguetes desse fluído, os animais
Racionais chegariam a ponto de não mais se entenderem,
ficariam entre si mantendo um desentendimento completo, o
que vem acontecendo de há muito, tudo devido às influências
do elétrico e magnético que provocam o desequilíbrio de ser
Racional, consequentemente dos seres Racionais.
Agora, com o conhecimento verdadeiro das causas e
seus efeitos que lhes dá a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o
conhecimento verdadeiro da origem e do natural de ser
humano, estão sabendo por que aí estavam vivendo de modo
inconsciente, o que acontecia, porque desconheciam a causa
desse viver tão desequilibrado que ocasionava esse sofrimento
contínuo em suas vidas. Assim, não poderiam acabar ou
terminar com o sofrimento que sempre aumentava, fazendo
com que se tornassem joguetes do fluido elétrico e magnético,
assim, tudo ia caminhando sempre de mal para pior.
Nessas condições, a vida dos seres humanos, de dia para
dia, se tornava insuportável, numa vida sem garantias, por
estar a viver inconscientemente.
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Em consequência perguntavam uns para os outros: Por
que é que esta vida é de Salve-se quem puder? Ou está nestas
condições?
A vida dos seres humanos chegou a tal ponto de
inconsciência generalizada que provocou, entre eles,
permanente desequilíbrio que, por sua vez, trouxe o
desassossego, o desespero, as agonias, enfim, toda sorte de
preocupações. Nessas condições, o sofrimento tinha de ser o
MAIOR BRILHANTE na vida dos inconscientes que lutavam
de experiências, para acertar e acabar com o sofrimento da
vida, mas o resultado que sempre conseguiam nesse sentido
era de todo aparente, desse modo, não solucionava de vez
com os males que os afligiam.
E assim, todos nessas aventuras experimentais para
conseguirem acertar! Mas, como poderiam acertar?
Acertavam sim, mas aparentemente, jamais de modo certo e
verdadeiro!
Nessas condições, as suas experiências se prolongavam,
mas inutilmente, visto que o sofrimento sempre ia em
multiplicações
contínuas,
contradizendo
assim,
os
aventureiros, sempre a afirmar ter encontrado o certo para
solucionar o sofrimento, para resolver esse desequilíbrio, mas
em seguida, contradizendo-se ao alegar que o certo não era
esse, e sim, outro.
Assim todos vivendo nessa contradição infernal, sempre
à procura do certo, mas nunca encontrando o certo, tudo isto
devido a seu estado de inconsciência das coisas, devido ao
desajustamento provocado em seu sistema inconsciente pelo
fluido do animal, o elétrico e magnético.
Sob as influências ou domínio do elétrico e magnético
não poderiam mesmo acertar, por isso, todos viviam em
constantes modificações, à procura do certo, mas, jamais o
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encontrando, sempre desacertando. A insatisfação era geral,
ninguém estava satisfeito, ora insatisfeito, satisfeitos de uma
forma, insatisfeitos de outra, jamais satisfeitos integralmente.
Mas a satisfação total não poderia existir para o animal
Racional por causa das influências do fluido elétrico e
magnético, por causa do domínio desse fluido sobre o ser
humano, o qual, por isto mesmo, fazia com que este
desconhecesse o seu verdadeiro natural e a sua verdadeira
origem. Mas, se os seres humanos conhecessem os fatores
principais desse desequilíbrio infernal, estaria vivendo de
outra maneira, ou seja, de outro modo ajustado, equilibrado,
vivendo conscientemente.
Afinal, hoje, todos conscientes da origem de tudo isso e
da causa desse desequilíbrio generalizado que conduz a
manutenção da vida ser assim tão desajustada devido às
influências do fluido elétrico e magnético, todos conscientes,
por ter chegado às mãos o verdadeiro conhecimento, a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que lhes dá plena definição do
porquê de tudo isso, do porquê dessa vida infernal, onde todos
vivem procurando o bem, mas nunca o encontrando e, ao
invés disso, a multiplicação do mal sempre em progresso.
Vejam quanto tempo perdido de lutas inúteis jogadas no
elétrico e magnético, inúteis porque não sabiam que estavam
ligados a esse fluido, desconheciam que, ligados ao elétrico e
magnético, tinham mesmo de sofrer muito, vivendo do jeito
que aí viviam, apenas sabiam dizer: A vida é esta mesma e
tudo deve ser assim mesmo.
Mas, na mesma hora, se contradiziam por não mais
suportarem os golpes cruéis e as amarguras da vida. . . E
assim sem ter consciência por que viviam, ficavam possuídos
de constante agonia, como aquele que fica num beco sem
saída, procurando afastar-se do perigo.
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Agora, com a escrituração Racional, todos por dentro do
verdadeiro conhecimento do seu natural e da sua origem,
todos conhecendo a causa desse viver infernal de sofredores,
todos, agora, conhecendo por que são animais Racionais, de
onde se originaram e porque são assim os feitos desse mundo.
Hoje, todos num esforço coletivo, desejam possuir o
fluido Racional a fim de se imunizarem Racionalmente e se
ligarem a seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL,
desligando-se, assim, definitivamente do fluido elétrico e
magnético.
Todos desejam fazer essa ligação com a PLANÍCIE
RACIONAL, através do fluido Racional, e com isto
acabarem-se os males do corpo e da vida, dizendo finalmente:
―Chega de tantos sofrimentos, chega de tanto penar...‖
E todos fazendo por onde possam adquirir o fluido
Racional, o fluido puro limpo e perfeito da PLANÍCIE
RACIONAL, seu mundo de origem.
Hoje, todos procurando fazer a ligação perfeita com a
PLANÍCIE RACIONAL para receber as orientações
necessárias para o seu bom e feliz andamento na vida,
afastando todos os males da vida e do corpo, enquanto aí
viverem nesse mundo de matéria.
E assim, com a persistência na leitura da escrituração
Racional, conseguirão saber o que é IMUNIZAÇÃO
RACIONAL, mas para conhecê-la convictamente é
necessário persistência na leitura.
Hoje o mundo chega à sua fase mais brilhante, a sua
última fase de existência, a fase Racional porque vão cessar o
sofrimento e os males da vida e do corpo.
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Então, a fase mais brilhante desse mundo terreno é a fase
Racional que aí já se encontra. Esta fase chegou ao mundo,
porque o Conhecimento Racional já está em mãos de todos.
O mundo na plena fase Racional se transformará em um
paraíso Racional, o verdadeiro paraíso aí na Terra, o que
acontecerá quando a vida dos seres humanos estiver em plena
forma Racional; todos conhecendo a sua verdadeira origem e
o seu mundo original, a PLANÍCIE RACIONAL.
Em sendo todos orientados pelo seu mundo de origem, a
Terra se tornará um Paraíso Racional e todos os seres
humanos
estarão
equilibrados
Racionalmente,
compreendendo-se e entendendo-se mutuamente. Em se
tornando a Terra um Paraíso Racional, todos estarão felizes e
contentes, porque serão orientados pelo seu mundo de origem,
a PLANÍCIE RACIONAL, daí surgindo o equilíbrio Racional
por ter sido afastado do ser Racional deformado, que é o ser
humano, a parte animal do corpo, que o fazia desequilibrado
e, uma vez afastada essa parte, entra o equilíbrio Racional.
Eis aí a era grandiosa desse mundo, a FASE
RACIONAL, a fase que tornará o mundo em paraíso terrestre,
assim todos vivendo felizes e contentes.
A Luz Racional está na Terra, a Luz Verdadeira do
animal Racional.
Deixarão de ser animais Racionais por ter sido afastada a
parte animal do corpo. Serão sim, seres Racionais ou Ser
Racional. O ser humano passará de animal Racional para ser
Racional, deformado, sim, por lhe ter sido retirada do corpo a
parte animal, o fluído elétrico e magnético.
Assim acontecendo, acabar-se-ão as guerras, as lutas, as
confusões, as brigas, os desesperos as agonias, enfim, acabar-
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se-á tudo que é de ruim, por ter sido desligado do corpo do ser
humano o fluido elétrico e magnético, o fluido monstro, o
fluido do animal.
Então o ser humano deixará de ser animal passará a
viver como ser Racional, vivendo como determina o
verdadeiro ser o ser Racional e, nessas condições estará
recebendo orientações do seu mundo original para o seu
brilhante equilibro Racional aí na Terra enquanto viver.
Todos nessas condições, o mundo ficará, então, um
verdadeiro paraíso Racional, onde terão prazer de viver,
porque estarão vivendo Racionalmente ao receber as
orientações precisas da PLANÍCIE RACIONAL, seu mundo
de origem.
Então, o vivente, tendo em vista a sua inconsciência
atual das coisas, vai certamente indagar: Vai demorar muito
para que tudo isto aconteça?
Não, não vai demorar, isto é para realizar-se agora, no
momento em que chegou aí para todos, o conhecimento da
IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Mas, existe muita gente infantil que, por
inconsciente, pergunta: Isto é para agora?

ser

Devido à sua infantilidade, sua inconsciência, sua falta
de conhecimento sobre o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL,
que já está aí em mãos de todos, essa gente tem coragem de
perguntar: Isto é para agora?‖
É sim, para agora mesmo, não para amanhã, não! O
conhecimento está aí em suas mãos! Leia e releia a
escrituração Racional para receber os efeitos da
IMUNIZAÇÃO RACIONAL: Leia já, não deixe para amanhã
ou depois!
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Existem pessoas, cujo desequilíbrio é tanto, que se
ridicularizam de tal modo, perguntando: Isto é para já? Isto é
para agora?
Vejam a que ponto chegam a inconsciência e o
desequilíbrio dessas pessoas . . .
E assim todos vivendo Racionalmente felizes e contentes
pela ordem natural, que é Racional.
A origem é Racional e por ser Racional tinham e tem de
viver sob o domínio da base de sua origem, a PLANÍCIE
RACIONAL, e uma vez sob o domínio dessa base, cessam
todos os males do corpo e da vida, porque o que é Racional, é
puro, limpo e perfeito e sem defeito.
O ser Racional, deformado em matéria, será, para seu
equilíbrio Racional, dirigido e governado pela base de sua
origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Nestas condições, tudo
dará certo na vida do ser Racional deformado.
Embora governado por sua base de origem, o resultado
será outro muito diferente do atualmente obtido na base do
elétrico e magnético.
A base de origem do ser Racional regula este ser e dá-lhe
a oportunidade de viver equilibrado e saber por que está
vivendo e porque se deformou em matéria.
E assim, todos em forma Racional por se encontrarem
sob domínio da base legítima de origem, sua verdadeira base
natural, a base Racional.
Tudo em forma Racional haverá então imenso prazer de
viver, todos alegres, felizes e contentes, todos possuídos do
total conhecimento da sua base de origem, do seu verdadeiro
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natural, ciente da causa por que estão vivendo aí dessa
maneira, em estado de deformação, sabedores, ainda, de que
não nascerão mais aí para voltar a viver essa vida de
deformados, sem proveito algum, porque essa vida aí na
matéria é uma vida inútil e, por ser matéria, tudo se acaba.
Então o ser Racional deformado fica conhecendo a
verdadeira causa da sua deformação, a sua verdadeira base de
origem e como tudo isso aí se originou para que, assim
ficasse; fica conhecendo, também, toda a sua trajetória, toda a
sua descida até esse final que presentemente se encontra; fica,
outrossim, conhecendo como será realizado seu regresso a seu
mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL
E assim, todos passarão a viver convictamente,
conhecedores de como eram e como são, porque deixaram de
ser o que foram, Racionais, puros, limpos e perfeitos, para
serem o que são, Racionais deformados.
Desse modo, todos estarão senhores de todo esse
conhecimento, ou seja, conhecedores de como tudo isso se
passou e como está se passando; chegando, então, a
conclusão, de ser essa, a última etapa do ser humano como
animal, por ter sido desligado do seu corpo o elétrico e
magnético. Saberão que, imunizados, não nascerão mais aí
nesse mundo, sendo, portanto, a última vez a nascer nessa
Terra.
Não mais desejando ser seres Racionais deformados em
matéria; passarão a viver aí o restante da sua vida, alegres,
felizes e contentes, porque já sabem, convictamente, que não
retornarão a Terra, não voltarão a ser seres Racionais
deformados.
Esta aí, portanto, o ponto final da vida do ser Racional
deformado.
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Todos agora estão sabendo deste ponto final, sabendo
que não vão mais nascer nessa Terra, sabendo que não vão
mais viver ligado a esse corpo em matéria fluídica elétrica e
magnética. Sabem agora tudo da sua origem, sabem por que
se deformaram em animais Racionais e porque passaram a
viver nessa Terra.
Todos sentiam que pertenciam a alguma coisa pura e que
esta coisa pura se encontrava aqui na PLANÍCIE
RACIONAL, mas antes jamais podiam desvendá-las, a não
ser agora, através desta escrituração Racional, que desvendou
todos esses mistérios que envolveram o episódio da rota da
descida que fizeram até aí e da subida a fazer para o
verdadeiro mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
Jamais estiveram tão felizes. Têm certeza e convicção
plena através do conhecimento da IMUNIZAÇÃO
RACIONAL que não nascerão mais aí para perder tempo
nessa vida de matéria, nessa vida do nada, perder tempo com
esse tudo aparente, que, por ser um tudo aparente, nenhum
valor tem.
E assim, felicíssimos, por estarem em poder de todos, o
conhecimento do retorno ao seu lugar de origem, a mudança
de todos para o seu mundo verdadeiro, à PLANÍCIE
RACIONAL. E pela satisfação ser de modo geral entre todos,
a alegria de todos permanecerá emocionante porque este é o
assunto para o resto da vida, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL,
todos sendo orientados, noite e dia, dia e noite, pelo seu
mundo de origem.
Então, o assunto para o resto da vida será somente este,
por estarem sendo governados e orientados pelo seu mundo
de origem e pela Vidência Racional, tendo contacto com os
eternos, conversando pessoalmente e fazendo conferências, e
daí; é ser Racional por está sendo governado pelo seu mundo
verdadeiro de origem, recebendo todas as orientações precisas
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para a boa, bela e grandiosa marcha da vida. A vida Racional
se tornará uma vida diferente dessa de animais, a desta para
Racionais faz muita diferença, daí então vivendo como nunca
viveram, felizes para o resto da vida.
Aí então, a fraternidade, a paz, a alegria e o equilíbrio
Racional remando entre todos, não haverá mais desarmonias,
desentendimentos, brigas e guerras, por todos se entenderem
Racionalmente, tornando-se a vida aí na terra um verdadeiro
paraíso, todos felizes e contentes por estarem sendo
governados e orientados pelo seu mundo de origem.
Dessa forma, vindo o prolongamento dos anos de vida
até a extinção natural do corpo era matéria, e não mais levarão
nenhuma saudade deste corpo em matéria. Muitos ansiosos
esperando até que chegue o dia, isto porque já sabem e
conhecem que seu mundo é o outro que está cá em cima a
PLANÍCIE RACIONAL, sabendo que este não é o seu
verdadeiro mundo. Então muitos continuam dizendo: O que
adianta estar vivendo aqui, se esse mundo aqui não é o meu
mundo verdadeiro, mas vou vivendo porque tenho vida até
chegar o dia final de tudo isso.
E assim todos certos, até a própria natureza, favorecendo
tudo, por todos estarem sendo governados pelo seu verdadeiro
mundo de origem; essa é a verdadeira vida Racional do ser ou
seres Racionais, entretanto como estavam aí vivendo, como
animais Racionais, eram uma vida de bichos encantados, num
encanto pavoroso, sofrendo a vida inteira sem saber por que,
igualmente ao irracional que não sabe o porquê do seu ser de
animal Racional. Nas mesmas condições não sabiam o porquê
assim viviam, e por não saber tinham de penar muito, vivendo
agonizando e agoniados numa vida que não davam solução,
por estar dentro de um mundo desconhecido de sua origem, o
qual ninguém o conhecia. Todos desconheciam a sua
verdadeira origem, por isso, vivendo sempre penando,
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sofrendo e sempre amargurado, enfim, uma vida de eternos
agonizantes e agoniados.
Hoje a verdadeira solução em mãos de todos e do porquê
tudo isso assim ser dessa maneira, e do porquê da origem
desse mundo assim ser, a origem de ser e do seu ser.
No elétrico e magnético tanto os animais Racionais
como os imunizados são seres em matéria Racional, porque
afastou-se do corpo a parte animal, que é o elétrico e
magnético.
Quando a humanidade souber que são seres Racionais ou
ser Racional em matéria, aí sim, serão muitos os festejos pela
despedida da matéria em virtude da situação de todos e do
mundo se encontrar definida. Grandes congratulações, muita
alegria e satisfação, isto por que, há muito que todos no
mundo procuravam esses POSTULADOS, mas nunca a
encontraram, e hoje em mãos de todos de forma tão natural e
simples, tal é a simplicidade tão grande que o espanto será
muito maior por julgarem e imaginarem que essas soluções
jamais viessem de modo e forma diferente do que a
esperavam.
Eis a razão do espanto de todos ser muito grande, essas
autênticas revelações vieram surpreender a todos, cuja
solução do seu ser e de todos os seres do mundo sobre sua
origem e criação se encontra em poder da humanidade. Para
muitos o impacto será muito grande, todos serão
surpreendidos por aquilo que não esperavam, e que
repentinamente veio ao seu conhecimento.
A admiração e emoção será enorme, por saberem de que
forma este conhecimento chegou, como aí está, na linguagem
do povo, com o povo e para o povo, e para todas as camadas.
Vejam como Racionalmente tudo é tão simples, em que todos
ficam admirados e estarrecidos por tão grande simplicidade.

CULTURA RACIONAL – 5º O

178

TODOS DENTRO DA ESTRADA RACIONAL

Todos dentro da Estrada Racional, no rumo certo do seu
verdadeiro mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
Todos dentro da Estrada Racional com a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL, caminhando para o seu mundo de origem, a
PLANÍCIE RACIONAL. Assim, unidos aos seus irmãos, os
habitantes da PLANÍCIE RACIONAL, que são os eternos da
origem do animal Racional, todos unidos
pela
IMUNIZAÇÃO RACIONAL e em contacto com os seus
irmãos, os eternos da PLANÍCIE RACIONAL, entendendo-se
e conversando com eles, juntos e unidos por estarem
iluminados pela Luz Racional, a luz verdadeira do animal
Racional.
Dessa forma todos vão sendo iluminados na estrada
Racional, vão trilhando e caminhando para chegarem ao seu
verdadeiro mundo de origem que é a PLANÍCIE
RACIONAL.
Parecia que estavam muito longe do término dessa
eternidade em que estão vivendo e que não mais ia se acabar,
e que esse mundo seria sempre assim, até que chegasse o fim
da existência de todos pelo progresso da degeneração, parecia
ser assim o fim, que o mundo e todos iam se acabar dessa
forma, pelo progresso da degeneração em face da
multiplicação dos seres, porque tudo que se degenera e se
multiplica diminui.
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Daí então, vinha a extinção dos seres e não mais
chegando a isso, devido estar aí em mãos de todos, a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, isto é, a Estrada Racional que é
a verdadeira estrada de origem dos animais Racionais, a
PLANÍCIE RACIONAL.
Quanto tempo de lutas perdidas aí no elétrico e
magnético, nessa vida que começou da água e se transformou
nesses seres acabando-se tudo em água. A transformação da
água em seres, se deu por meio dos micróbios, dos vírus, dos
germes, todos levavam essa vida de forma misteriosa sem
saber o porquê dela ser assim como é e sem saber o porquê
começaram da água e se transformaram em seres, e todos
esses seres se transformando em água.
Vejam a que ponto chegaram sem saber divulgar a causa
e a razão de assim serem, de estarem e assim viverem nessa
vida triste, tão triste porque sempre pensando na morte e com
a morte junto a si mesmos, muitas vezes desanimados e
dizendo: Eu não sei se amanheço, esta vida não tem garantias,
não sei se amanheço e muito menos se anoiteço, vivendo uma
vida tristonha porque sei que a vida não é minha e muito
menos os seus pertences. Vivo uma vida de sonhos, de
ilusões, muitas vezes desgostoso e desanimado, por saber que
a vida é tão curta e sem saber o por quê.
Não queria morrer. Mas, eu não tenho querer, em
chegando o dia, cada um será surpreendido sem esperar, dessa
forma vivendo a vida agonizando, cheias de falsas esperanças
e vivendo por que não tenho outro remédio senão viver;
desanimo-me só em pensar como a vida é, uma vida ingrata
que me faz sofrer, maltrata-me e depois mata-me. Que vida
ingrata!
Então muitos ficam até desanimados de lutar, dizendo:
Quais são os valores da luta? De valor nenhum, porque tudo
neste mundo é pura ilusão, aparência e nada mais do que isto.
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Mas, vencer o que nesta vida de aparências? Se somos
vencidos por natureza e vencidos por ser como somos,
matéria em decomposição, ou seja, podre em vida, a nossa
desclassificação é tanta, que não temos classe, por sermos
como somos, sofredores sem saber porque, e condenados a
morrer sem saber porque, esta é uma vida que até faz com que
o ser humano muitas vezes se desanime de viver, mas, tenho
de viver por ter vida e vivendo muitas vezes angustiados por
pensar na morte, por não querer morrer, e tendo de morrer
sem querer morrer.
E, assim, muitos ficaram tristes! Tristes por quê? Porque
a vontade de todos é viver continuamente, ninguém quer
morrer, todos querem viver.
Assim, muitos levando a vida dessa maneira
ridicularizados, desta ou daquela forma, sem saber o porquê
assim ficaram, sem saber quais foram os motivos e a razão de
assim serem e de assim estarem.
Ninguém nunca soube dizer por que motivo nos fizeram
assim deste jeito tão horrível! Não nos conformamos de ser
como somos, vivendo de ilusões, de coisas imaginárias, de
experiência em experiência, sem saber por que vivemos,
sofrendo sem saber por que sofremos e morrendo sem saber
por que morremos!
Que vida! Que vida tão angustiosa, misteriosa e
enigmática que ninguém nunca deu solução! Jamais demos
solução do por que assim somos! Vivíamos agoniados, uma
vida de agoniados até chegar a hora fatal.
Hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso aí, o porquê
assim ficaram, de onde vieram, como vieram, para onde vão e
como vão, todos com a planta de toda essa formação nas
mãos, e da origem de todos os feitos que aí estão.
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Assim, hoje todos possuidores do maior contentamento e
maior alegria não podiam ter, por conhecer o porquê que
assim são, o porquê tudo assim é, e o porquê o mundo assim
sempre foi e ninguém sabia o porquê de tudo isso, e vivendo
às cegas, quase igualmente a um outro animal qualquer, antes
ninguém sabia dizer o porquê de tudo isso.
Tudo tão ruim sempre aumentando. Todos nessa dúvida
constante, duvidando de tudo e de todos, mas tinham de
duvidar mesmo, porque não conheciam o certo tinham de
duvidar de tudo, tinham de duvidar até de si mesmo, e
vivendo amargurados, desconfiados, indignados, fartos da
vida, tudo acontecendo por não conhecer o saber e o porquê
da vida. Muitas vezes pensando desanimavam e diziam: Eu
não sei por que vivo assim desta maneira, em um mundo que
não se sabe o porquê que se vive, isto é um mistério, que
ninguém nunca pode descobrir.
Mistérios estes, que para nós será a coisa mais difícil
desvendarmos; são piores que uma rocha, porque esse mundo
é tão antigo, que ninguém nunca descobriu de onde nós
viemos, e nem para onde nós vamos; ninguém sabe definir o
porquê deste mundo, o porquê da existência dele, não se viu
fazer e como foi feito, e todos ignoram a existência dele.
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DE JEITO ALGUM O ENCANTADO PODIA
DESENCANTAR-SE

Foi a deformação o porquê de ninguém nunca ter
conseguido dar solução a tudo isso.
E hoje, estão essas soluções em mãos de todos, vinda do
verdadeiro mundo da origem de todos que é a PLANÍCIE
RACIONAL, e não desse mundo, do elétrico e magnético.
Vejam de que forma e modos puderam conhecer e saber
a definição do porquê desse mundo, o porquê de todos, e o
porquê de tudo que existe nesse mundo. Hoje, todos estão na
estrada e no caminho certo, isto é: na Estrada Racional,
abrilhantados com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, seguindo
o rumo certo da mudança deste mundo que não é o do animal
Racional, para o verdadeiro mundo que é a PLANÍCIE
RACIONAL.
Vejam de que modos e forma veio parar em mãos de
todos a revelação da origem desse rincão de amarguras,
sofrimentos e de sepulturas, onde todos estão sepultados em
vida aí dentro do Elétrico e Magnético sem saber o porquê e a
razão. Hoje, todos sabendo por que razão e motivos foram
parar aí nesse mundo dessa forma como estão, ignorando
tudo, dentro desse buraco misterioso que é esse mundo, cheio
de mistérios e enigmas, vivendo essa vida cheia de incertezas,
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de atropelos, de aborrecimentos, de tormentos, de ruínas, de
uma infinidade de males.
E assim, um retrato da vida do encanto, da vida desse
bosque de amarguras em que o encantado vivia uma vida toda
amargurada, maldizendo-se e insatisfeito sempre com a vida.
Eis um pedacinho da vida do encanto, vida de lágrimas, de
dores e sofrimentos, vida do tormento e dos atormentados
noite e dia, por não saberem o porquê assim viviam, vivendo
por terem vida, mas sem saber por que vivem.
Hoje a revelação em mãos de todos, de tudo isso e
porque assim ficaram, do porquê assim são e estão, vendo e
sabendo que, de forma alguma, o encantado poderia
desencantar-se e que de jeito algum o encantado poderia
desencantar-se.
Agora vejam que fonte de perdidos, todos aí sem saber
por que, nem para que, sem saber como ficaram aí perdidos,
sem saber como surgiram aí nesse mundo, vagando sem saber
por que, procurando tudo saber e ficando tudo na mesma;
encantados sempre.
Por serem encantados, ficavam encantados com a
natureza, isto, é; com os brilhantes, com os diamantes, com os
ouros, enfim; com todas as belezas e riquezas materiais;
encantados com a flora marinha, encantados com a botânica,
com a lua, com o sol, com as estrelas, com a água, e
encantados com tudo que compõe essa natureza do encanto.
Então, por ficarem encantados com todos os pertences aí
do encanto, ficavam distraídos e se distraindo procuravam
descobrir a origem daquilo que não sabiam como foi feito,
quem os fez, e porque os fez, ficavam assim distraídos nas
pesquisas, querendo encontrar e adivinhar aquilo que não
perderam forjando nomes, enfim; encantados por tudo.
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E assim, viviam distraídos por ficarem admirados com
os feitos do mundo, assombrados e espantados com tudo que
viam e que nunca foi visto, querendo sempre ver tudo, na
ignorância eterna sem saberem quem os fez, porque fez, como
tudo isso surgiu assim e por quem foi feito, pois nunca
souberam, vivendo sempre aí mantendo os mistérios e os
enigmas sem poder dar solução de coisa alguma, nem de si
mesmo por serem encantados,
Vejam que vida de martírios e sofrimentos é a vida do
encantado e do sofredor sem saber por quê. Hoje, todos
sabendo e vendo o porquê de tudo isto. Conseguiram
descobrir o que mais precisavam, o que está aí em mãos de
todos a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que veio de fora, do
mundo de origem de todos da PLANÍCIE RACIONAL, do
mundo onde se originou esse encanto que aí está.
Hoje todos sabendo por que modos e forma tão
naturalmente e simplesmente estão conhecendo a sua origem
e o seu verdadeiro mundo que é a PLANÍCIE RACIONAL.
Todos conhecendo a sua origem e o seu verdadeiro
mundo. De que formas foram parar aí dessa maneira,
degenerados e deformados, daquilo que eram, Racionais,
puros limpos e perfeitos.
Por se degenerarem e se deformarem é que ficaram
desconhecidos de sua verdadeira origem e do seu verdadeiro
natural, vivendo aí todos como verdadeiros parasitas sem
saber por que, sabendo que são parasitas, sem saber por que
são parasitas. . . Ninguém sabia dizer por que eram parasitas,
vivendo como uma outra parasita qualquer, mas de modo
diferente, porque sendo uma parasita ambulante, é mais
destruidora do que todas as parasitas, vivendo até muitas
vezes sem graça, e dizendo: Como é que nos foram
proporcionadas todas essas coisas, todas essas graças?
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Até então não sabíamos responder o porquê disto tudo,
até hoje tudo isto se conservava em mistério, mistérios por
todos os lados, e por todos os cantos. A nossa formação,
geração e criação, se encontrava misteriosamente até hoje,
ninguém nunca deu sequer uma solução. Como é que nós
viemos parar aqui igual a verdadeiros parasitas, só para
destruir tudo aquilo que vamos encontrando, sem saber quem
fez e sem saber quem é o dono.
Nos intitulamos donos daquilo que não é nosso, de uma
cousa que nós desconhecíamos o verdadeiro dono, vivendo
uma vida tão sem jeito que muitas vezes tínhamos vergonha
de ser assim como somos assim tão vazios, mas tão vazios de
tudo, tão vazios por vivermos uma vida falsa, pisando em
cima desta terra, sem saber porque. Usando e abusando de
tudo que fomos encontrando, procedendo como outro animal
qualquer, que vive sob o domínio da inconsciência, que não
sabe o que faz e que não sabe o que está fazendo.‖
E, assim, vivendo uma vida sem saber o que estamos
fazendo, por que não sabemos o porquê de estarmos assim
vivendo. Como é que vamos saber o que estamos fazendo, se
vegetamos igualmente a uma outra parasita qualquer sem
valor.
E assim, vivendo esta vida de inconsciência,
inconscientemente, até que chegue o dia de nós sabermos o
porquê de assim sermos. Porque isto tem um dono, e o dono
um dia há de nos dar uma satisfação do porquê desta vida
assim ser, e do porquê deste mundo assim ser, há de chegar o
dia, que nós vamos ter ciência de tudo isto, do porquê de tudo
isto.
Até que chegou o dia, está ai em mãos de todos a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Está ai para que todos sigam o
verdadeiro rumo, a Estrada Racional, para chegar ao seu
mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
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E assim, vejam quanto tempo perdido de lutas sem
proveito ai no encanto, tudo isso por causa do livre arbítrio, e
da livre espontânea vontade, por entrarem pelo pedacinho que
não estava pronto para entrar em progresso, e o resultado foi
esse passeio até aí em baixo, e ficarem assim como estão,
passarem essa temporada, a fim de terem a solução do porquê
dessa formação assim ser, e do porquê da origem do Elétrico e
Magnético, desse encanto que para os encantados não tinha
solução.
Hoje, tem as soluções nas mãos, estão sabendo e
conhecendo o porquê dessa situação, todos abrilhantados com
a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, todos sendo iluminados pela
luz do seu mundo de origem, a Luz Racional.
Chegou em mãos de todos, o que de há muito todos
viviam procurando e o que todos há muito tinham ânsia de
saber, que é o princípio desse mundo do elétrico e magnético
e o fim dele. Todos viviam ansiosos para descobrir como é
que foi feito esse mundo, como ele surgiu, porque foi feito
assim dessa forma, desse jeito horrivelmente, o porquê da
vida de todos assim ser, o porquê de todos serem mortais e
sofredores, de todos viverem nesse mundo sem saber por que
viviam, nasceram ai sem saber por que nasceram.
Todos viviam ansiosos, para descobrir quem fez esse
mundo, porque fez e como fez, de onde e de que forma. E
onde está este que criou isso, e fez isso? Onde está esse
personagem que gerou, criou e formou esse mundo assim?
Onde está esse personagem? Onde ele reside, ou onde está
escondido que nunca apareceu?
Enfim, todos queriam saber, ansiosos por saber, quem
foi que fez esse mundo, onde está e onde reside, que não fala
e não aparece a ninguém. Viviam aí no elétrico e magnético
nessa luta e nesse pesadelo, procurando descobrir quem fez
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esse mundo assim, e porque fez, de que forma, de que jeito e
para que. Todos queriam conhecer quem fez esse mundo
assim.
Hoje, todos estão sabendo, vendo que tudo foi tão
diferente do que pensavam, do que imaginavam, do que
supunham que fosse; tão diferente.
Hoje estão sabendo e conhecendo que foram seus
próprios habitantes os causadores de tudo que aí está. Por
isso, ai estão sofrendo as consequências do que fizeram, as
consequências do que criaram, as consequências do livre
arbítrio e da livre espontânea vontade. Hoje todos sabendo,
conhecendo e sentindo todas essas verdades da geração e
formação de tudo isto, como foram dados os primeiros passos
para que assim ficassem.
Hoje, todos estão sabendo onde se encontram e como
são, conhecendo por que assim ficaram, ou seja, deformados
em animais Racionais. Em se deformando, ficaram
desconhecendo sua verdadeira origem, o seu verdadeiro
natural.
Hoje, conhecem o seu verdadeiro natural, o de Racionais
puros, limpos e perfeitos, habitantes da PLANÍCIE
RACIONAL. Agora, todos estão de volta para seu mundo de
origem, por meio do conhecimento Racional, a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que aí está em mãos de todos.
Todos são culpados de se encontrarem nessas condições,
porque entraram pelo pedaço da Planície que não estava
pronto para entrar em progresso, entraram nessa parte por sua
livre e espontânea vontade — e assim, foram progredindo por
conta própria, julgando que tudo ia bem. Assim pensavam
porque eram puros, desconheciam o sofrimento. Iam
progredindo, descendo lentamente com o pedaço da Planície
que não estava pronto para entrar em progresso, cujo
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resultado foi o de todos chegarem ao ponto em que
atualmente estão. Deram esse passeio sem saberem por que,
para que, passeando nessa terra e se deformando em animais
Racionais. Em se deformando, ficaram desconhecedores da
sua origem e do seu verdadeiro natural.
Hoje, mediante o conhecimento Racional, todos estão
sabendo o porquê disso tudo e verificam quanto tempo
perderam aí no elétrico e magnético, tempo perdido porque
não são daí, perdido por que quanto sofreram sem
recompensa!
E assim, ficaram iludidos, todos vivendo de ilusões,
julgando muitas vezes que a vida é essa mesma, porém,
muitos dizem: Não é possível que a vida verdadeira seja esta
mesma que levamos, não é possível que o sofrimento domine
a todos nós. Se sofremos, há de haver uma causa, porque não
há sofrimento sem causa e esta causa, com o tempo, é bem
provável que seja descoberta‖.
Hoje, está em mãos de todos a descoberta da causa do
sofrimento, a causa de ser desse mundo, a causa de todos
serem mortais, a causa de todos serem como são, a causa e a
origem de toda essa deformação; descoberto o lugar de onde
vieram e como vieram, descoberto porquê foram aí, para onde
vão, como vão e porque vão!
Hoje, sabendo e conhecendo tudo isso, estão
felicíssimos, porque a situação desse mundo e a situação de
todos dentro desse rincão de sonhos, sofrimento e ilusão,
todos estavam iludidos por serem animais Racionais e, assim
sendo, viviam iludidos pela matéria, que é a parte animal do
corpo, a parte elétrica e magnética. Esta parte, como já sabem,
é a parte animal do corpo, a parte que faz com que a pessoa
fique iludida com as coisas desse mundo e com a vida animal,
igualmente a outro animal qualquer que vive iludido com essa
vida.
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Todos ficaram assim iludidos com a vida da matéria, e
com tudo que é material, considerando a matéria muito linda,
muito rica sob todos os aspectos, o que normalmente
acontece, porque estão ou estavam vivendo como animais,
valorizando a matéria, nessa lama e iludidos com a lama
como outro animal qualquer.
Eis aí o porquê viviam como bicho, iludidos com a lama
e com a matéria. Matéria é lama, com seus pertences,
inclusive, água. Lama e água se transformaram em seres de
todas as espécies, diferentes uns dos outros, tudo isto é
consequência da deformação.
Vejam agora, quanto tempo de lutas perdidas, por
estarem iludidos, como outro animal qualquer que vive
sempre iludido — iludidos igual a bichos por estarem ligados
aos dois fluídos do animal irracional, o fluído elétrico e o
magnético. Viviam igualmente ao irracional, valorizando a
matéria e a lama, como se fosse valor de prestígio todos
ridicularizando a si próprios, ao ponto de muitas vezes,
dizerem entre si mesmo: Chegamos ao ridículo do nada,
porque prezamos o nada como si fosse o tudo. Mas, de que
vale a matéria? Nada! Que vale a nossa vida? Nada. Por isto,
a vida se acaba em nada.
Chegamos, então, ao ridículo, porque apesar de
conhecermos e reconhecermos tudo isto, temos de viver assim
mesmo! Que castigo! Mas, que fizemos para ser tão
duramente castigados deste jeito? E hoje, sabemos que nós é
que nos fizemos a nós mesmos, por isto, estamos agora,
sofrendo as consequências de ser assim como somos!
Está aí o ponto da vida do nada, as lutas sem proveito
algum. . . Por que tudo se acaba, tudo é tão passageiro . . .
Têm uns pouquinhos anos de vida e, sem menos esperar,
acabou-se a vida. . . E, cada vez mais, como vão indo, os anos
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de vida diminuem devido ao progresso da degeneração. A
degeneração impera em virtude da multiplicação dos seres,
porque tudo que se multiplica, degenera-se, por isto, diminui.
E assim , cada vez mais os anos de vida vão diminuindo,
diminuindo até se findar de todo, mas, até esse ponto não
chegará, porque já está em mãos de todos a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL para embargar a extinção dessa geração, e o
progresso da degeneração devido à multiplicação dos seres.
Vejam como a ilusão a todos dominava. . . Dominava
porque estavam ligados ao elétrico e magnético, aos fluidos
do animal irracional, ligados aos fluidos dos bichos, por isto,
tinham todos de pensar como bichos e de viver como bichos.
Os bichos são invejosos, ciumentos, geniosos, brigões,
desconfiados, falsos, traiçoeiros, fingidos, velhacos,
mentirosos, gananciosos, guerreiros, pretensiosos e
orgulhosos. Todos vivendo igualmente ao irracional, ligados à
base dos bichos, o mundo do elétrico e magnético.
Assim, muitas vezes, perguntavam a si mesmos ou
perguntavam uns aos outros: Por que somos assim? Como nos
fizeram assim? Ninguém sabia responder. . .
E assim, há milênios tudo vinha sendo conservado em
segredo, sob mistério de tudo; mistério disto ou daquilo e
daquilo outro, tudo se encontrava em mistério, tudo enfim, é
mistério, o próprio mundo é misterioso. . . Ninguém conhecia
coisa alguma do seu próprio ser, tudo se conservava
enigmático, os bichos sempre com a mania de quererem uns
saber mais do que os outros... Os bichos sempre foram
vaidosos, a vaidade era tanta que não sabiam o porquê do
mundo e da sua existência aí nesse mundo.
Não sabiam o porquê da sua existência, mesmo assim,
todos se consideravam sábios.
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Sábios em quê e por quê? Sim, sábios iludidos como
todos que não sabiam o que dizem. . .
A ilusão era tanta, as fantasias tão grandes, a vaidade
imperando, que julgavam ser sábios com as ilusões que
predominam até hoje.
Mas, jamais poderiam ser sábios, seres puros ou
perfeitos. A mania do bicho era a de julgar-se aos demais em
qualidade e sabedoria, pureza e perfeição: um querendo ser
mais sábio do que o outro, mais puro ou mais perfeito; outros
se consideravam seres puríssimos, intocáveis, como se fossem
verdadeiros santos, daí a criação ou a existência nesse mundo,
dos santos. . .
E sentenciavam: Basta ser puro, para ser santo. Mas,
santo de que? Santo, de lama podre? Matéria é lama. Somente
quem está variando, é que chega a uma conclusão absurda
destas. . .
Mas, a mania do bicho era a vaidade, a prosa, o ciúme, a
inveja, a ambição, a cobiça, a falsidade, a traição, o orgulho, o
fingimento. Enfim, basta ser bicho para ter todos esses
defeitos, essas más qualidades, conseqüência da sua ligação à
base, ao mundo do animal irracional.
Está aí a causa de todos serem assim, visto que não há
efeito sem causa.
Se existem no ser humano todos esses defeitos, é porque
existe a causa. A causa é a base a que estão ligados, ao mundo
do animal irracional, os fluídos elétrico e magnético.
Não são culpados de assim serem, mas são culpados de
aí estarem vivendo, porque saíram de onde saíram, porque
vieram da onde vieram.
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E assim, hoje todos estão trilhando a ESTRADA
RACIONAL, porque têm em mãos o CONHECIMENTO DA
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Aquele que tem este
conhecimento está marchando na ESTRADA certa e
verdadeira, a estrada por onde todos estão e vão caminhando
para atingirem o seu verdadeiro mundo de origem, a
PLANÍCIE RACIONAL, o verdadeiro lugar de onde todos
saíram.
E assim, hoje, todos possuidores do verdadeiro
conhecimento, a caminho do seu verdadeiro paraíso, ao
encontro dos seus irmãos, os Racionais puros, limpos, e
perfeitos na PLANÍCIE RACIONAL, o mundo original de
todos.
Assim, esse mundo irá se tornando um verdadeiro
paraíso, por todos serem orientados pelos habitantes do
mundo de origem; e esse mundo vai se tornando um paraíso,
por todos serem equilibrados Racionalmente, pelas
orientações provindas do seu mundo de origem, a PLANÍCIE
RACIONAL. E muito mais equilibrados ficarão ao receber ou
adquirir a VIDÊNCIA RACIONAL, o que acontece quando o
fluído Racional penetrar no eu de cada um, ligando-o, assim,
a seu mundo original.
Desse modo, nasce em todos, tão naturalmente, a
VIDÊNCIA RACIONAL. Então, a vida aí na Terra se tornará
um verdadeiro paraíso, onde todos se compreenderão e se
entenderão; todos vivendo como jamais viveram, vivendo
Racionalmente antes viviam irracionalmente, como feras, por
se acharem sob o domínio dos fluídos das feras, os fluídos do
animal irracional, o elétrico e o magnético.
Assim agora, todos vivendo felizes, alegres e satisfeitos,
orientados pelo seu mundo de origem, pelos habitantes da
PLANÍCIE RACIONAL.
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Todos esses acontecimentos estão bem próximos, porque
o conhecimento Racional está aí em mãos de todos;
chegando-se a um só entendimento através desse
conhecimento que é o único; isto por que, só existirá uma
razão de ser do animal Racional e essa única razão é aquela
que vai governar a todos.
Assim, todos serão esclarecidos pelo seu mundo original,
a PLANÍCIE RACIONAL. Surgirá entre todos o que nunca
antes existiu aí, ou seja, a felicidade completa, a perfeita
fraternidade, a verdadeira paz e o verdadeiro amor. Desse
modo, todos passarão a ser orientados Racionalmente.
Então, a vida aí na Terra se tornará um verdadeiro
paraíso. Cessarão os males do corpo e os males da vida,
porque todos estarão entrando em FORMA RACIONAL,
vivendo conscientes e equilibrados Racionalmente. Nestas
condições viverão até a completa extinção da lama, ou seja,
desse corpo material, uma vez que a matéria nada mais é do
que lama.
E assim, estará terminado esse milenar sofrimento que se
multiplicava de dia para dia, porque todos viviam aí
igualmente a bichos eram bichos porque se encontravam sob
o domínio do elétrico e magnético, base do animal irracional,
à qual não pertencem.
Já sabem que os bichos vivem em permanente
desentendimento, não se entendem uns com os outros, nem a
si próprios, são desequilibrados e possuem todos os defeitos.
Tudo isto acontece, porque os bichos estão sob a influência da
base do irracional onde ainda permaneciam ligados, regidos e
orientados pelo mundo do animal irracional.
Então, os bichos tinham mesmo de ser iguais ao animal
irracional: desequilibrados, desentendidos, ferozes, guerreiros,
brigões, nervosos, desorientados, enfim, cheios de defeitos,
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tudo isto ocasionado pelas influências dos fluídos elétrico e
magnético, os quais são os causadores de todas as ruínas do
corpo e da vida dos seres humanos.
Assim, os bichos, muitas vezes, ao pensar, diziam:
Como somos bem esquisitos Aparentemente somos bons, mas
de instante para instante nos tornamos verdadeiros monstros,
piores do que o animal irracional. A nossa natureza é
esquisita, coisa que não entendemos. Quando deixaremos de
ser assim? Outro vivente respondia: Só quando morrermos
Outro insistia: Mas porque nos fizeram tão ruins assim? E a
resposta era a mesma: É verdade. . . Sim, tão ruins que
perecemos, muitas vezes, uns loucos.
Outros iam mais longe ainda ao dizer: O animal
Racional, o bicho, faz muitas vezes, papel de louco. . . Em
certo momento é bom, está bem, mas, de repente, passa a
cometer desatinos e loucuras. . . Que natureza esquisita é
essa? . . . Ninguém sabe por que somos assim. . . !
E, daí, começava o desejo do vivente querer saber o
porquê dessa agonia.
Mais adiante, outro comentava: Existe Deus, mas esse
Deus talvez nos tivesse abandonado . . . ! Outro respondia:
Sim, talvez se arrependesse de nos ter feito assim sofredores,
por isso, não aparece entre nós!
São suposições que os viventes fazem, as quais dão
também ensejo a muitas histórias e contos para justificar o
sofrimento dessa vida, para encontrar justificação da razão do
ser e de assim serem. Mas, apesar da sua constante procura, os
bichos nunca encontraram uma justificação para essa vida,
uma justificação do seu ser e de assim serem, e essa solução
nunca aí poderiam encontrar! Assim, continuava tudo na
mesma, de pior para pior sempre: uns contra os outros,
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guerras de todos os feitios, de todos os jeitos, de todas as
maneiras, de todas as formas, guerreando a vida inteira, para
que pudessem viver; as lutas sempre em cena, dia e noite,
lutando ferozmente, enfrentando os maiores obstáculos, os
maiores sacrifícios, para manterem a sua sobrevivência, mas
essa correspondência sempre se mantinha muda e o
sofrimento imperando entre todos e as agonias permanecendo.
Afinal, todos chegando ao apogeu do desespero, diziam
consigo mesmo: Não sei mais o que vou fazer para ter paz,
alegria e bem-estar! E todos repetiam. Não sabemos mais o
que vamos fazer para a paz, a alegria e o bem-estar geral.
Quanto mais procuramos acertar e concertar, tudo ao
contrário se multiplica; o sofrimento sempre presente, não há
mais quem possa equilibrar esta humanidade; o desequilíbrio
cada vez aumenta mais; os distúrbios, as confusões e as brigas
sempre imperando; enfim, tudo de ruim cada vez mais se
multiplica!
Nessas condições, não sabemos o que fazer para o nosso
equilíbrio! Esta vida e este mundo estão envolvidos em
grandes mistérios, por isto, muitas são as surpresas em cima
de surpresas!
O nosso mundo se tornou um enigma indecifrável e nós
vivemos neste mundo iguais aos enigmáticos, porque assim
somos, vivemos mesmo quais aventureiros, aventurando
sempre para acertar. A vida para nós se tornou um sonho
porque a inconsciência permanece reinante. O inconsciente é
um animal e o animal não dá conta do seu ser, não dá conta
porque ele é assim mesmo. Animais, que somos nós, vivemos
aqui nos destruindo uns aos outros, porque nascemos de uma
podridão sem saber porque; somos podres em vida e por
assim sermos, vamos nos destruindo, sem pressentir e, quando
menos esperamos, a vida se acaba para nós!‖
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E ficam os demais continuando, nesse mundo, as
mesmas lutas, mantendo as mesmas idéias, amassando essa
lama, que é a matéria e dela se alimentando e fazendo tudo
sem saber por que nem para que. Vivem nesse ridículo uma
vida como sonhadores e iludidos, vão afinal dizendo: Esta é a
vida de um condenado que não sabe o que é um condenado; a
vida de um condenado a sofrer sem saber porque sofre; enfim,
esta é uma vida de condenados à morte sem saber porque!
Aí está o ridículo a que o animal Racional chegou! A tal
ponto de não saber a origem do seu próprio ser e o porquê de
ser e viver assim! É o RIDÍCULO DOS RIDÍCULOS!
Todos viviam aí iludidos, viviam inconscientemente e
sonhando; somente perceberam esse ridículo quando
começaram a sofrer, daí apareceram as desilusões.
Procuram, então, livrar-se do sofrimento, mas, sempre,
tragados por ele nessa vida ondulante de tormentos. Não mais
suportando essa vida, diziam: Esta é uma vida de loucos que
não sabem por que são loucos. Loucos que estão variando e
penando, sempre a dizer que a vida é esta mesma‖.
Não se conformando com o sofrimento, muito menos
com a morte, diziam mais: Isto é uma vida de loucos, é para
loucos!'
Realmente, loucos são aqueles que perderam a
consciência e os que não têm consciência, não sabem o que
dizem.
E desse modo, todos aí viviam quais formigas no seu
próprio mundo que desconhecem o porquê do formigueiro, da
mesma maneira que o peixe dentro d'água nada sabe da água e
o pássaro que voa não sabe por que voa, muito menos a causa
da chuva, se chove pouco ou se chove muito.
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Vejam como é o mundo através desse pequeno retrato do
encanto! Da vida do ser vivente encantado!
A vida do encantado é tão chocante, tão humilhante, que
a própria vida nada é!
E sendo essa vida aí produto do nada, nada nessa vida
existe que se possa aproveitar, por isso, o nada, nada vale, o
nada sempre é nada; tudo principiou do nada e se acabará em
nada!
E assim, aquele que contempla o nada como se fosse o
tudo está perdendo tempo, porque o tudo aparente que provém
do nada, nada é. Esse tudo do nada, é do inconsciente, é do
animal irracional. Do mesmo modo são comparados àqueles
que viviam aí nesse mundo do encanto e que levavam a vida
brigando, que se aborreciam, que contrariavam e se
maldiziam por qualquer coisa, assim, levavam a vida
igualmente a dos bichos.
O bicho é que vive assim! Não se compreende, não se
entende! Esta é a vida de bicho. Bicho não tem consciência do
que está fazendo, bicho não se conhece e, não se conhecendo,
vive padecendo, julga e pensa que a vida real é essa mesma,
em virtude da inconsciência que tem das coisas e
especialmente o motivo de ser assim tão feroz! Eis aí o
ridículo do animal Racional!
E, hoje, está em mãos de todos, a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL, o Carro de Transporte para conduzir todos ao
seu lugar de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, o remédio
certo para que todos deixem de ser sofredores e penitentes,
desconhecedores da razão do seu ser.
Todos, agora, a caminhar pela ESTRADA RACIONAL,
iluminados pela Luz Racional, iluminados pelo Conhecimento
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Racional! Todos com esse Conhecimento Real nas mãos, que
é o Livro Universo em Desencanto, trazendo-o consigo dia e
noite, noite e dia!
Maior dádiva, maior graça, maior passeio, é o poder
caminhar pela Estrada Real que conduz todos a seu mundo de
origem, à PLANÍCIE RACIONAL.
Todos a caminhar com o Livro Universo em Desencanto
nas mãos, a CHAVE que abre a PORTA do conhecimento
verdadeiro!
Assim, hoje, todos de posse do LEME REAL, da bússola
Racional; todos em marcha pela Estrada Racional ao encontro
de seus irmãos, os Racionais puros, limpos e perfeitos, e à
Eles se juntando na PLANÍCIE RACIONAL!
Tratem, portanto, de ler e reler esse maravilhoso Livro
para adquirirem a VIDÊNCIA RACIONAL e serem
iluminados pela LUZ RACIONAL, a Luz do Mundo de sua
origem, que é o SOL RACIONAL, o SOL do Mundo da
origem do animal Racional!
Esse sol daí, que aquece esse mundo, é do bicho
irracional. É o sol que anima essa vida aí no fogo, é o sol
desse mundo, o do elétrico e magnético.
É necessário insistir nesses comentários da vida do
animal Racional para sua melhor compreensão dos assuntos
porque, para uns, são precisos muitos comentários, mas para
outros é bastante apenas um ou outro comentário, visto que
existem muitos animais que são mais que embrutecidos,
endurecidos do que outros, assim, para os mais embrutecidos,
há necessidade de exemplos mais variados dessas brutalidades
da vida do bicho Racional e explicar o porquê dessas
brutalidades.
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Para muitos, é preciso bastante comentário sobre a vida
da matéria, mas, felizmente, não é necessário tanta insistência.
Portanto, esses comentários, esses assuntos tão repetidos,
não se destinam à todos.
E assim, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL vem desenterrar
o animal Racional da lama, dessa matéria, aí dessa caverna. A
IMUNIZAÇÃO RACIONAL vem desenterrar todos que aí
estão e desconheciam porque estavam enterrados nessa cova
lamacenta. Todos, aí, são irmãos, habitantes da cova, e da
sepultura.
Desconheciam porque se achavam nessas condições,
acabavam-se de modo tão humilhante, de maneira tão
chocante, tão horrível, e apaixonante!
Todos tinham pavor e ainda tem da cova e da sepultura,
assim, viviam, aí terrivelmente humilhados, por ter que
morrer dessa maneira e serem exterminados tão humilhada e
desgraçadamente!
Nada sabiam dessa vexatória situação: exterminavam-se
em lama e, em seguida, em água, tudo isto acontecendo
depois de terem sido um TUDO APARENTE!
Que triste desolação, para os encantados, é essa vida!
Não sabiam o porquê dessa vida, mas tinham de suportála, porque não havia outro remédio; tinham de suportá-la
porque não sabiam como a suportavam e porque suportam!
Porque desconheciam o motivo dessa vida ser assim
como é, uma vida de desespero, desolação, agonia e aflição
permanente dia e noite. E todos à espera da hora mais
desagradável: O fim da existência, a MORTE.
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E agora, em mãos de todos, esse rosário, tão longo e
formado de todas as contas dessa vida, que explica o motivo
dessa vida ser assim como é!
Todos, agora, de posse do CONHECIMENTO
VERDADEIRO, que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para
que deixem de ser assim como são, para que vejam como esse
mundo e suas vidas são tão desoladoras!
E assim, quanto mais viverem, mais aprenderão a
conhecer o certo e fazer com que tudo dê certo!
Basta dessa vida do encanto! Basta dessa vida dos
papagaios, das contendas e do descontrole!
Basta dessa vida dos viajantes, que viajam sem saber por
que viajam, que não sabem de onde vieram e para onde vão,
viajantes desse solitário mundo que nada mais é do que uma
solitária caverna, perdida aí no vácuo, sem que ninguém
soubesse que está perdida e porque está perdida.
E assim, a causa de ser deformado está em sua livre e
espontânea vontade, o chamado livre arbítrio.
Sim, a causa da deformação é esta, porque, os Racionais
quando puros, limpos e perfeitos, não conheciam o mal,
passaram a conhecê-lo somente depois que começaram a se
deformar, daí, então, ficaram mal.
Antes, não conhecendo o mal, para eles o mal não
existia; nessas condições, não conhecendo o mal, penetraram
em um pedaço da Planície que não estava pronto para entrar
em progresso que, por assim encontrar-se, começou a descer,
a descer, e eles, os Racionais, pensavam que iam muito bem,
assim pensavam porque eram puros, limpos e perfeitos. Mas,
com o decorrer do tempo, iam se extinguindo até a extinção
total.
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Isto aconteceu porque esse pedaço de Planície começou
a deformar-se, a degenerar-se, e também, os corpos dos
Racionais que aí se encontravam, até completa extinção,
como já disse.
Os corpos dos Racionais que se extinguiram em cima da
planície (do pedaço da Planície) deram lugar à formação de
outros corpos diferentes, o do sexo masculino e os que se
extinguiram em cima da resina da planície, formaram outros
corpos, mas, do sexo feminino.
Daí, então, passaram a conhecer o mal, isto é, o elétrico
e o magnético. Agora com o conhecimento que proporciona o
Livro Universo em Desencanto, todos atualmente, estão
começando a conhecer, ou melhor, conhecendo como foi que
se deu a origem desse mundo, seu princípio e seu fim, porque
tudo que tem um princípio tem um fim, isto é, não há
princípio sem fim, no mundo do elétrico e magnético.
Então, estão aí o princípio e o fim de tudo isso aí: De
onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão.
Tudo retornando a seu lugar de origem por meio da
IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Aqui, entre os puros, limpos e perfeitos, não há coação à
liberdade.
Como já foi dito, esse pedacinho da Planície que não
estava pronto para entrar em progresso, era um pedacinho
puro, e os Racionais ao penetrar nesse pedacinho, julgavam
que tudo ia muito bem, como julgavam igualmente os animais
que aí vivem desfrutando dessa vida da matéria.
Até hoje todos conservam o seu livre arbítrio, sua livre e
espontânea vontade!
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Hoje, todos de regresso para seu mundo de origem,
trilhando a Estrada Racional. Todos sabendo por que assim
ficaram e porque assim são, de onde vieram, para onde vão,
como vieram e como vão. Todos cientes da descida e da
subida. Todos sabendo que vieram dar um passeio em um
mundo desconhecido onde se deformaram em animais
Racionais e ficaram esquecidos da sua verdadeira origem,
origem de Racionais puros, limpos e perfeitos e, por ficarem
esquecidos, mantinham essa vida como real, porque
desconheciam a Verdadeira Vida, mantinham a falsa vida
como se fosse a verdadeira!
Mas, por não suportarem o sofrimento, o viver dessa
maneira, por não suportarem o extermínio, na mesma hora se
contradiziam, porque ninguém se conforma com a morte,
mesmo que tão ruim seja a vida, todos querem é vencer.
Sempre a contradizerem-se, muitos exclamando: A vida
é esta mesma, não tem outra vida! Em não se conformando
com o sofrimento, nem com a morte, falavam
inconscientemente, como quem estivesse a vagar.
Assim,
não sabe o que diz: A vida é a mesma!
E, assim, hoje estão contemplados com
a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, com a situação definida do
mundo e de todos; todos em contacto com o seu mundo de
origem, sem menos esperar, todos ao encontro de seus irmãos
na PLANÍCIE RACIONAL. Descoberta a origem de todos,
assim sendo, todos felicíssimos, riquíssimos de felicidade,
felicíssimos por terem encontrado o Caminho Certo, a Estrada
Racional que é a Verdadeira Estrada a seguir. Todos
felicíssimos e conhecendo o Certo, a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL que está em mãos de todos.
Agora, tratem de ler e reler, ler e reler a escrituração
Racional para se desenvolverem Racionalmente, para
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adquirirem a VIDÊNCIA RACIONAL. Com a Vidência
Racional estarão completamente imunizados e essa Vidência
é conseguida pelo animal Racional com a penetração do
FLUÍDO RACIONAL no seu eu.
Aquele que ler superficialmente as mensagens contidas
na escrituração Racional, terá muita demora para conseguir a
Vidência Racional; para consegui-lo é necessário ter muita
persistência na leitura, ler e reler, porque tudo se consegue só
com persistência, aliada ao amor e abnegação.
E assim, todos unidos ao Racional Superior, unidos a
seus irmãos, os habitantes da PLANÍCIE RACIONAL.
Felicidade maior não deve existir, satisfação maior não pode
haver, do que esta: Todos unidos, ligados, a seu mundo de
origem, todos unidos aos habitantes da PLANÍCIE
RACIONAL, por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Todos vivendo Racionalmente, não como feras humanas,
como bichos!
Em se desligando do elétrico e magnético, desligam-se
da parte animal do corpo, reinarão entre todos o equilíbrio, a
mentalidade e o progresso Racionais. Eis, aí, o ponto
culminante que a humanidade atingirá. Até então, não
esperavam ser favorecidos com essa dádiva,
a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o maior tesouro do animal
Racional!
Todos, de há muito, julgavam que estavam abandonados
aí nesse mundo. Mas, não estavam abandonados, as provas aí
estão. Era necessário, sim, o desenvolvimento cultural e
Racional de todos para que entendessem o que é
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Antes, eram muito atrasados,
eram bichos e, como tal, viviam como bichos. Não sabiam
falar, eram gagos e gagos muito atrasados. Mas, tudo tem o
seu tempo de chegada!
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Chegou agora a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Chegou
dentro da sua época, dentro do seu próprio tempo de chegar e
justamente à hora em que a humanidade mais necessitava, o
momento em que todos estão à procura do CERTO,
procurando acertar, tomar o verdadeiro rumo, um novo rumo
para a sua felicidade que representa a salvação de todos que
vivem nesse mundo.
A IMUNIZAÇÃO RACIONAL ao mundo à hora certa,
quando todos clamavam e pediam um rumo certo na vida, um
rumo certo para o mundo!
Está aí, portanto, em mãos de todos, a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL, justamente à hora em que o completo
desequilíbrio vem a todos atingindo, desequilíbrio que
proporcionou o desassossego entre todas as camadas sociais.
A vida se tornou indecisa, as indecisões imperando em
tudo: hoje é uma coisa, amanhã passa a ser outra, depois outra
e assim sucessivamente. Enfim, é uma reinante instabilidade
que ocasiona as indecisões, o medo, o receio e a
intranquilidade geral.
A IMUNIZAÇÃO RACIONAL chegou a tempo e à hora
certa para terminar com a agonia geral por que passa esse
mundo, terminar com as agonias de todos!
A causa desse mundo ser assim, é o outro mundo, a
PLANÍCIE RACIONAL. O outro mundo é que deu
consequência a esse mundo, a essa DEFORMAÇÃO. Eis aí a
origem desse mundo.
Deformando-se em animais Racionais, os seres
Racionais deformados ficaram desconhecedores de sua
origem. Sabiam que eram animais Racionais, mas não sabiam
por que assim ficaram e, muito menos, porque ficaram
degenerados nessa deformação Racional, que é esse mundo.
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E hoje, está aí em mãos de todos a definição e
descoberta completa dessa deformação, sua causa e seu efeito,
bem como, o motivo por que transformaram em animais
Racionais. Assim acontecendo, ficaram a viver conhecedores
do mundo de sua origem e passaram a viver nesse mundo não
sabendo porquê viviam, nem para que viviam.
Agora através da escrituração Racional, está descoberta
a causa de tudo isto, bem como da deformação dos seres
Racionais em animais Racionais. Solucionado o porquê
ficaram desconhecedores da sua origem e do seu verdadeiro
natural, solucionado por que o mundo assim é e está
descoberto o outro mundo, o MUNDO RACIONAL, que deu
conseqüência a esse aí e a toda essa deformação Racional.
Nas brilhantes páginas da escrituração Racional, as
soluções de tudo, são encontradas!
Hoje, estão conhecendo o seu VERDADEIRO MUNDO,
a PLANÍCIE RACIONAL, o glorioso mundo Racional, o
mundo de origem do ser Racional que se deformou em animal
Racional e, em se deformando, ficaram esquecidos da sua
origem, como e para que nasceram nesse mundo, ficaram
desconhecidos, ainda, da origem da matéria.
Agora, estão sabendo a origem de tudo isso aí, como
foram feitos, de que foram feitos e por que foram feitos.
Sabem, afinal, que nasceram do chão, da lama, e da cinza a
que denominam terra; sabem que tudo nasceu do chão e como
nasceu, sabem, agora, que, antes de nascerem do chão, eram
seres Racionais deformados, Racionais que se extinguiram em
cima da resina que se transformou em cinza e em cima da
Planície que virou água.
Hoje, conhecem a sua origem, sabem por que são assim
como são e porque se conservaram por longo tempo
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desconhecedores dessa origem. Sabem, agora, que nasceram
do chão, da lama, como ainda tudo nasce do chão e continuará
a nascer do chão.
Sabem, hoje, que foram vegetais com forma de animais,
mas de categoria superior, por isto foram classificados de
animais Racionais, visto serem de origem Racional, por serem
feitos do Fluido Racional deformado que se extinguiu em
cima da resina que virou cinza e deram-lhe o nome de Terra e
que se extinguiu em cima da parte da Planície que virou água
e parte se transformou em cinzas.
Então, fiquem sabendo que não passam de um vegetal
com fórmula diferente, de categoria superior e forma de
animal Racional, tudo devido ao fluído Racional que se
extinguiu em cima da resina e em cima da Planície, por isto,
são considerados de categoria superior aos demais seres vivos
desse mundo, de outra categoria, possuidores da faculdade, de
algum dia, conhecerem a si mesmos.
E esse dia chegou! . . . Chegou o dia do animal Racional
conhecer a sua origem e a causa dessa origem e porque se
originou dessa maneira, ou seja: eram Racionais puros, limpos
e perfeitos, habitantes da PLANÍCIE RACIONAL; uns tantos
passaram para uma parte dessa planície, que não estava pronta
para entrar em progresso, essa parte veio descendo, descendo
sempre e, a proporção que essa parte descia, os seres
Racionais foram perdendo suas virtudes e estas se
acumulando até formarem um foco de luz — que é o Sol — e
os Racionais perdendo suas virtudes até se extinguirem em
cima da resina e em cima da Planície, como já foi explicado.
Eis aí definida a causa de assim serem e de tudo ser
assim como é; definida, também, a causa dessa formação
Racional, desse mundo elétrico e magnético, Racional
deformado.
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E, assim, em mãos de todos, a solução dessa vida ser
assim como é, onde todos desconheciam porque eram assim,
vivendo de experiências em experiências, sempre a inventar
coisas imaginárias e a imaginar uma infinidade de coisas
sobre a origem desse mundo e do seu ser, dando-lhe uma
porção de soluções, desse jeito ou daquela maneira, mas,
jamais chegando à conclusão da sua verdadeira origem e do
mundo, o que jamais poderiam conseguir!
Nessas condições viviam aí mantendo todos esses
mistérios, em considerando esse mundo uma coisa misteriosa
e, também, em se considerando seres misteriosos. Tudo isto
acontecia, porque desconheciam a sua verdadeira origem e a
do mundo!
Viviam, assim, cheios de mistérios! . . . Viviam sem
saber por que viviam, viviam alimentando toda sorte de
imaginações, de suposições e planos! Planejando sempre, mas
nunca poderiam chegar a uma conclusão, por serem
encantados. Mesmo por que, essa solução do desencanto de
tudo isso aí, do mundo e de todos, somente poderia vir de
fora, do outro mundo, da PLANÍCIE RACIONAL, o
MUNDO RACIONAL, que deu consequência a esse mundo
aí.
Somente da PLANÍCIE RACIONAL é que poderia vir o
desencanto desse encanto, dessa deformação Racional, porque
o deformado Racionalmente, de maneira alguma, poderia dar
solução daquilo que não viu fazer e, muito menos, dizer como
foi feito! Portanto, essas soluções não poderiam partir do
animal Racional, do encantado dessa deformação Racional.
Essas soluções teriam mesmo de vir de fora, como de fora
teria de vir o desencanto do animal Racional, como aí está
provado, nessas brilhantes páginas, o desencanto do mundo e
de todos. Esse conhecimento veio da PLANÍCIE
RACIONAL, do mundo verdadeiro do animal Racional, mas,
por se deformarem tanto, é que hoje está em mãos de todos os
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animais Racionais o princípio, a origem, o antes da origem,
como se originou tudo isso dessa forma, que é o desencanto
do mundo e o desencanto de todos. O desencanto do animal
Racional feito pelo seu verdadeiro mundo Racional, a
PLANÍCIE RACIONAL, que é mundo de sua origem, e
agora, o princípio de tudo e o fim de tudo, como vieram parar
aí nessa deformação Racional e como todos, agora, de
mudança para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo
Racional verdadeiro do animal Racional, que é a PLANÍCIE
RACIONAL
Então, hoje, todos mais do que ricos, por saberem que
chegou o fim da vida da matéria, o fim da vida da lama, pelo
conhecimento e reconhecimento da IMUNIZAÇÃO
RACIONAL. Todos de mudança, regressando ao seu mundo
de origem, pela estrada Racional: a ESTRADA DA
IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
O conhecimento Racional representa a estrada que todos
estão conhecendo, o porquê de tudo isso e de estarem aí
vivendo sem saberem. Agora, todos sabendo o por quê.
Enfim, o melhor passeio e a melhor distração, é o Livro nas
mãos noite e dia e dia e noite, para voltarem ao seu verdadeiro
mundo de origem e saírem desse mundo em que vivem, dessa
lama de sofrimento e padecimento.
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A ÁGUA SE TRANSFORMA EM SERES

Agora todos dentro da Estrada Racional, o rumo
verdadeiro do seu mundo de origem, a PLANÍCIE
RACIONAL.
Todos dentro da Estrada Racional com a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL; todos caminhando pela estrada a caminho do
seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, e assim,
unidos com os seus irmãos, unidos com os habitantes da
PLANÍCIE RACIONAL, unidos aos eternos do mundo da
origem verdadeira do animal Racional. Todos unidos pela
IMUNIZAÇÃO
RACIONAL,
todos
juntos
pela
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Todos em contacto com seus
irmãos, os eternos da PLANÍCIE RACIONAL, se entendendo
com eles, conversando com eles e juntos e unidos com eles,
por estarem iluminados pela verdadeira luz, a Luz Racional, a
luz verdadeira do animal Racional. E assim todos iluminados,
na estrada Racional, a estrada que todos vão trilhando, vão
caminhando, para chegarem ao seu verdadeiro mundo de
origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
E assim, vejam que parecia que estava muito longe o
término dessa eternidade que estão vivendo, parecia que não
ia se acabar mais essa eternidade, que esse mundo sempre
seria assim mesmo, até chegar o fim da existência de todos
por meio do progresso da degeneração, que iam se findar pela
multiplicação dos seres, porque tudo que se degenera diminui
e tudo que se multiplica, da mesma forma.
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Então vinha a extinção dos seres, mas, não chegando a
ela devido estar aí, em mãos de todos, a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL, a estrada Racional, a estrada do verdadeiro
mundo de origem de todos, a PLANÍCIE RACIONAL.
E assim quanto tempo de lutas perdidas aí no elétrico e
magnético, quanto tempo de lutas perdidas nessa vida que
começou em água e se transformou nesses seres, e acabando
tudo em água. A transformação da água em seres, por meio
dos micróbios, dos vírus, dos germens, e assim levavam essa
vida misteriosa sem saber a porque dela ser assim, sem saber
o porquê que começaram da água e a água se transformou em
seres, e esses seres todos acabando em água.
Vejam o ponto a que chegaram, sem saberem divulgar a
causa e a razão de assim serem e de assim estarem, de assim
viverem, nessa vida triste, triste, porque sempre pensando no
fim da existência, sempre pensando na morte, sempre com a
morte junto de si mesmo e muitas vezes, desanimados, e
dizendo: Eu não sei se chego a amanhã ou não, a vida não tem
garantias, não sei se amanheço e muito menos se anoiteço.
Vivendo uma vida tristonha, tristonha porque sabendo que a
vida não é sua e muito menos os pertences da vida, vivendo
de sonhos, de ilusões, muitas vezes desgostosos e
desanimados, por saber que a vida é tão curta. Morre sem
saber por que, não queria morrer, mas, não tem querer, chega
o dia e cada um é surpreendido, sem esperar pela morte.
E assim vivendo a vida agonizando, cheio de falsas
esperanças, e vivendo porque não tinha outro remédio, mas,
muitas vezes, bem desanimado em viver, em pensar o que a
vida é, a vida é ingrata, e por ser ingrata, os faz sofrer, os
maltrata e depois os mata.
Então, muitos ficam até desanimados de lutar, e dizendo:
A luta, quais são os valores da luta? Não são nenhuns, porque
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tudo é ilusão, aparência e nada mais, vencer o que nesta vida?
Se já somos vencidos por natureza, já somos vencidos por
sermos como somos, matéria podre em vida, já somos tão
desclassificados, já não temos classe, por sermos como
somos, sofredores sem saber por que, condenados a morrer
sem saber porque.
É uma vida que até faz com que a pessoa, muitas vezes,
desanime de viver, mas tem de viver por ter vida, mas,
vivendo, muitas vezes, angustiada, angustiada por pensar na
morte, por não querer morrer e ter que morrer sem querer
morrer.
E assim, muitos ficaram tristes. Tristes, porque a vontade
de todos é viver, ninguém quer morrer, todos querem viver.
E assim muitos levando a vida dessa maneira,
ridicularizando dessa forma, sem saber o porquê que assim
ficaram, sem saber qual foi a razão e os motivos de assim
serem, e de assim estarem. Ninguém nunca soube dizer por
que motivo, por que razão os fizeram assim desse jeito,
horrivelmente, não se conformam, de serem como são,
vivendo de ilusões, de coisas imaginárias, de experiências, em
experiências, sem saber porque vivem, sofrendo aí, sem saber
porque sofrem, morrendo sem saber porque morrem, que vida
angustiosa, que vida misteriosa, que vida enigmática, que vida
que ninguém nunca deu solução do porquê todos assim são,
do porquê dessa vida em que viviam agoniados, agonizando
até chegar a hora fatal.
E hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso, o porquê
que assim ficaram; todos sabendo de onde vieram, co* mo
vieram, para onde vão e como vão; todos com a planta de toda
essa formação nas mãos e da origem de todos os feitos que aí
estão. E assim, hoje, maior contentamento e maior alegria não
podiam ter, de conhecer o porquê que assim são, o porquê que
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tudo assim é, o porquê que o mundo assim sempre foi e o
porquê que ninguém nunca pôde dar solução.
E hoje as soluções em mãos de todos, mas, vindo de fora
desse mundo elétrico e magnético, vindo do mundo de origem
de todos, a PLANÍCIE RACIONAL.
Vejam de que formas e de que modos puderam conhecer
e saber o porquê desse mundo, o porquê de todos, o porquê de
tudo que existe nesse mundo.
E assim, hoje, todos na estrada certa, no caminho certo,
na estrada Racional, abrilhantados todos com a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o rumo certo da mudança desse
mundo que não é do animal Racional para o verdadeiro
mundo do animal Racional.
Vejam de que modos e de que formas veio parar em
mãos de todos a revelação da origem desse rincão de
amarguras, de sofrimento, de tormentos, de sepulturas, todos
sendo sepultados aí dentro do elétrico e magnético sem saber
por que razão.
E hoje, todos sabendo por que razão e por que motivos
foram parar aí, dessa forma como estão, e como estavam,
ignorando tudo dentro desse buraco misterioso que é o
mundo, cheio de mistérios, de enigmas, vivendo essa vida
incerta, cheia de atropelos, de aborrecimentos, de tormentos e
não sabiam o porquê de tudo isto, cheia de ruínas, cheia de
uma infinidade de males e ninguém sabia o porquê de tudo
isto, e vivendo as tontas, as cegas, vivendo quase igual a um
outro animal qualquer e ninguém sabia dizer o porquê de tudo
isto.
Tudo de ruim sempre aumentando, todos nesta dúvida
constante, duvidando de tudo, porque tinham que duvidar
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mesmo, pois não conheciam o certo e, vendo que não existia o
certo, tinham que duvidar de tudo, tinham que duvidar até de
si mesmos, e vivendo amargurados, desconfiados, indignados,
cheios da vida, por não conhecerem o porquê dela, cheios da
vida por não saberem o porquê da vida.
E de formas que muitas vezes, pensando, desanimava:
Eu não sei porque que vivo assim desta maneira, em um
mundo que não se sabe o porquê que se vive, isto é um
mistério que ninguém nunca poderá descobrir, será a coisa
mais difícil desvendar estes mistérios, é pior do que uma
rocha, porque o mundo é tão antigo que ninguém nunca
descobriu de onde nós viemos, e nem para onde nós vamos,
ninguém sabe o porquê deste mundo. Ninguém sabe o porquê
da existência dele, ninguém viu fazer, ninguém viu como foi
feito, todos ignoram a existência dele.
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O RETRATO DA VIDA DO ENCANTO

Agora está aí, um retrato da vida do encanto, da vida
desse bosque de amarguras, que o encantado vivia a vida toda
amargurado, se maldizendo da vida, insatisfeito sempre com a
vida. E assim um pedacinho da vida do encanto, a vida de
lágrimas, dores e sofrimento, a vida dos tormentos, a vida dos
atormentados, noite e dia, por não saber o porquê que assim
viviam, vivendo por ter vida, mais sem saber por quê.
E hoje a revelação em mãos de todos, de tudo isso do
porquê de tudo isso, do porquê que assim ficaram, do porquê
assim são, do porquê que assim estão, e vendo e sabendo que
de forma alguma o encantado poderia se desencantar, de jeito
algum.
Agora vejam que fonte de perdidos, todos aí perdidos
sem saber por que, nem para que, sem saber como ficaram aí
perdidos. Sem saber como surgiram aí neste mundo, vagando
sem saber por que, procurando tudo saber e ficando todos na
mesma, e encantados sempre, e por serem encantados é que
ficavam encantados com a natureza, com o brilhante, com o
diamante, com o ouro, com as belezas, com as riquezas
materiais, com a flora, com a flora marinha, com a flora
vegetal, com a flora botânica, com a lua, com o sol, com as
estrelas, com a água, encantado com tudo que compõe esta
natureza do encanto.
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Então, por ficarem encantados por todos os pertences aí
do encanto, ficavam distraídos, se distraindo, procurando
descobrir a origem daquilo que não sabem como foi feito, de
que foi feito, nem como foi feito, nem porque foi feito, nem
porque ficavam aí distraídos, nas pesquisas, querendo
encontrar aquilo que não perderam, querendo adivinhar, e
assim forjando nomes, encantados por tudo.
Enfim ficavam admirados com os feitos do mundo,
ficavam assombrados, espantados, com tudo que viam e que
nunca viram, sempre querendo ver tudo, e sem saber quem os
fez, como fez, porque fez, porque surgiu assim, porque foi
feito assim, nunca souberam, vivendo aí mantendo os
mistérios, os enigmas, sem poder dar solução de coisa
alguma, nem de si mesmo, por serem encantados.
E assim vejam que vida, que vida de martírios, que vida
de sofrimentos, a vida do encantado, a vida do sofredor, sem
saber por quê.
E hoje, sabendo o porquê, vendo o porquê de tudo isto, e
conseguindo a descobrir o que mais precisavam, que está aí
em mãos de todos, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que veio
de fora, do mundo da origem de todos, da PLANÍCIE
RACIONAL, do mundo de onde se originou este encanto que
aí está.
E hoje todos sabendo por que modos, e de que forma, tão
naturalmente, tão simplesmente, todos conhecendo o seu
verdadeiro mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL
Todos conhecendo a sua origem, e de que forma foram
parar, aí dessa maneira, degenerados e deformados daquilo
que, eram, Racionais puros, limpos e perfeitos e por se
degenerarem e se deformarem, é que ficaram desconhecidos
de sua verdadeira origem, e do seu verdadeiro natural.
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Vivendo aí todos como verdadeiros parasitas, sem saber
por que, sabendo que são parasitas sem saber por quê. Por que
somos parasitas? Ninguém sabia dizer o porquê que eram
parasitas, e assim vivendo que nem uma outra parasita
qualquer, mais diferente, porque sendo uma parasita
ambulante, uma parasita mais destruidora, do que todas as
parasitas, vivendo até muitas vezes sem graça, dizendo: como
é que nos foi proporcionado todas essas coisas, todas essas
graças, e que ninguém sabe dizer o porquê disso tudo, até hoje
isso tudo em mistério, é mistério para todo lado, é mistério
para todo canto, a nossa formação, geração e criação, se
encontra misteriosa até hoje, ninguém nunca deu uma
solução.
Como é que nós viemos para aqui que nem verdadeiros
parasitas, só destruir, tudo que aqui nós vamos encontrando,
sem saber quem fez, sem saber quem é o dono, nós
intitulamos donos daquilo que não é nosso, de uma coisa que
nós desconhecíamos o dono, vivendo uma vida tão sem jeito,
que muitas vezes tínhamos vergonha de ser assim, de ser
assim tão vazio, mais tão vazios de tudo, por vivermos uma
vida falsa, pisando em cima desta terra sem saber por que,
usando e abusando de tudo que fomos encontrando, e
procedendo como um outro animal qualquer, que vive sob o
domínio da inconsciência que não sabe o que faz, que não
sabe o que está fazendo.
E assim, vivendo uma vida, sem saber o que estamos
fazendo, porque não sabemos o porquê que estamos assim
vivendo. Como é que vamos saber, o que estamos fazendo.
Estamos vegetando igual a uma outra parasita qualquer sem
valor‖.
E assim, vamos vivendo esta vida de inconsciência,
inconscientemente, até que chegue o dia, de nós sabermos, o
porquê de nós assim sermos.
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Porque isso tem que ter um dono, e o dono um dia há de
nos dar uma satisfação do porquê dessa vida assim ser, e do
porquê desse mundo assim ser, há de chegar o dia, que nós
vamos ter ciência de tudo isto, do porquê de tudo isso. Até
que chegou o dia, está aí em mãos de todos a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL. A IMUNIZAÇÃO RACIONAL para que todos
sigam o verdadeiro rumo, a estrada Racional, para chegar ao
seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
E assim, vejam quanto tempo perdido de lutas sem
proveito aí no encanto, tudo isso por causa do livre arbítrio, e
da livre espontânea vontade, de entrarem pelo pedacinho que
não estava pronto para entrar em progresso, e o resultado, foi
este passeio até aí em baixo, e ficarem assim como estão,
passarem esta temporada toda, para terem a solução, do por
que dessa formação assim ser, e do porquê da origem do
elétrico e magnético, desse encanto e para os encantados não
tinha solução.
E hoje vendo as soluções, sabendo e conhecendo o
porquê dessa situação. E assim, hoje todos abrilhantados com
a IMUNIZAÇÃO RACIONAL todos sendo iluminados pela
luz do seu mundo de origem, a Luz Racional.
E assim, hoje chegou em mãos de todos, o que há muito
todos viviam procurando, o que todos há muito, tinham ânsia
de saber, o princípio desse mundo o elétrico e magnético, e o
fim dele, todos viviam ansiosos pra descobrir, como é que foi
feito esse mundo, como ele surgiu, por quê foi feito assim
dessa forma, desse jeito horrivelmente, o porquê da vida de
todos assim ser, o porquê de todos serem mortais, o porquê de
todos serem sofredores, o porquê de todos viverem nesse
mundo sem saber porque viviam.
Nasceram aí sem saber por que nasceram, todos viviam
ansiosos, para descobrir quem fez esse mundo, porque fez,
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como fez, como criou, como gerou, de onde, e de que forma,
e aonde está esse que criou isso, isso que fez isso, onde está
esse personagem, que gerou, e criou esse mundo, que formou
esse mundo assim, onde está esse personagem? Onde ele
reside, onde ele está escondido, que nunca nos apareceu,
enfim todos queriam saber, a ânsia de saber, ansiosos por
saber, quem foi que fez esse mundo, quem é ele, onde está
ele, onde reside ele que não fala com ninguém, nem aparece a
ninguém.
Enfim viviam aí no elétrico e magnético, nessa luta,
nesse pesadelo, quem foi que fez esse mundo assim, porque
fez assim, de que forma, de que jeito, e de que, e porque,
todos queriam conhecer quem fez esse mundo.
E hoje todos estão sabendo, estão vendo, que tudo foi tão
diferente do que pensavam, do que imaginavam, do que
supunham que fosse, tão diferente.
Hoje estão conhecendo, e sabendo que foram seus
próprios habitantes, os causadores de tudo que aí está. E por
isso aí estão sofrendo as consequências do livre arbítrio e da
livre espontânea vontade. Hoje todos sabendo e conhecendo,
sentindo todos essas verdades das verdades. Da geração,
criação e formação, como foi e como foram os primeiros
passos para assim ficarem e para assim estarem para assim
serem.
E hoje estão vendo que assim são, e se assim estão, os
culpados são todos que aí estão, de serem como são, de
estarem como estão, e como estavam, desconhecidos do
porquê que assim ficaram, e se deformaram em animais
Racionais. E por se deformarem ficarem desconhecidos da
sua verdadeira origem, do seu verdadeiro natural. Hoje
conhecendo o seu verdadeiro natural, de Racionais, puros,
limpos e perfeitos, habitantes da PLANÍCIE RACIONAL.
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Hoje, todos de volta para o seu mundo de origem, por
meio do conhecimento que aí está em mãos de todos, a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Então se assim são, é porque são culpados de assim
serem, se assim ficaram, é por que foram culpados de ficarem
assim, por entrarem no pedacinho que não estava pronto para
entrar em progresso, e pela livre espontânea vontade,
progredindo por conta própria, pensando que iam bem, porque
eram puros, nunca souberam o que eram sofrimento, não
conheciam sofrimento, e vinham progredindo, daí começando
a descer lentamente por não estar pronto o pedacinho para
entrar em progresso, e o resultado foi chegando, ao ponto em
que estão, dando esse passeio sem saber por que, passeando
nessa terra sem saber porque, por se deformarem em animais
Racionais, e por se deformarem e ficarem desconhecidos da
sua origem, do seu verdadeiro natural.
E hoje sabendo o porquê disso tudo e vendo quanto
tempo perdido aí dentro do elétrico e magnético, perdido por
que não são daí, quanto sofrimento sem recompensa.
E assim ficaram iludidos, vivendo de ilusões e julgando
e pensando muitas vezes que a vida é essa mesmo, e na
mesma hora se contradizendo, a vida não pode ser essa
mesma, não é possível, que a vida seja isso mesmo, porque
não é possível que o sofrimento domine todos, se nós
sofremos, há de existir uma causa, porque não há sofrimento
sem causa e essa causa, com o tempo é bem provável de ser
descoberta.
E, aí hoje em mãos de todos a descoberta da causa do
sofrimento, a causa desse mundo, a causa de todos serem
mortais, a causa de todos serem como são, a causa e a origem
de toda essa formação, de onde vieram, como vieram, porque
vieram, para onde vão, como vão, e porque vão.
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Hoje, todos sabendo e conhecendo, felicíssimos por estar
definido e definida a situação do mundo e a situação de todos,
dentro desse rincão de sonhos, sofrimento e ilusão, iludidos,
por serem animais, por serem animais é que viviam iludidos
pela matéria, por serem animais, é que a parte animal do
corpo é justamente a parte elétrica e magnética.
Esta parte como já sabem e já conhecem é a parte animal
e é que faz com que a pessoa fique iludido com tudo, iludido
pela vida animal, igualmente a outro animal qualquer que vive
iludido com a vida.
Então ficaram, iludidos pela matéria, ficaram iludidos
por tudo quanto é de material, achando a matéria bonita,
achando a matéria linda, achando a matéria rica, por estar
vivendo como um animal, dando valor a lama, o animal é que
dá valor a lama, o porco é que dá valor a lama, a matéria.
Matéria é lama, e por estarem ligados aí ao elétrico e
magnético, os fluidos do irracional, por estarem ligados nessa
base do bicho, pensam e vivem igual a bichos, iludidos por
tudo quanto é de material.
E sabendo, que na matéria está o mal, traídos pelo mal,
sofrendo pelo mal e dando valor ao que não tem valor . E hoje
estão vendo e sabendo por que que eram assim agarrados com
a matéria, a ambição sempre na frente, a inveja, o olho
grande, a cobiça, porque viraram bichos também, e por isso
são animais Racionais, por estarem ligados, a influência do
bicho, o elétrico e magnético, e por estar ligado a esses dois
fluidos do animal irracional, é que procedia assim, e viviam
assim, igualmente , ao irracional, dando valor a lama, iludido
com a lama, iludido com a matéria, como outro animal
qualquer.
Está aí o porquê que viviam como bichos, está aí o
porquê que viviam como bichos, está aí o porquê que viviam
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como outro animal qualquer, iludidos com a lama, iludidos
com a matéria. Matéria é lama, os pertences da água, a água
que se transformou em seres, e por tudo ser deformado são
seres todos diferentes uns dos outros.
Agora vejam, quanto tempo de lutas perdidas, por
estarem iludidos igual a outro animal qualquer, viver iludidos,
igual a outro bicho qualquer, por estarem ligados aos dois
fluidos do animal irracional. Então vivia idêntico ao
irracional, valorizando a matéria, a lama, como elemento de
prestígio, se ridicularizando assim dessa forma, a ponto de
muitas vezes dizer consigo mesmo: Chegamos ao ridículo do
nada, porque prezamos o nada como tudo, porque o que vale a
matéria? Nada. Do que vale a nossa vida? Nada. E por isso
que acaba em nada. Então chegamos ao ridículo, porque
temos conhecimento e reconhecimento de tudo isso, temos
que viver assim mesmo, que castigo, o que é que nós fizemos
para sermos tão castigados desse jeito.
E hoje vendo que quem os fez assim, foram os próprios
que aí estão, sofrendo as consequências de ficarem assim, está
aí o ponto do nada, a vida do nada, as lutas sem proveito,
porque tudo se acaba, e tudo é tão passageiro, são pouquinhos
anos de vida, cada vez os anos de vida de todos diminui, pelo
progresso da degeneração, a degeneração impera pela
multiplicação dos seres, tudo que se multiplica, degenera e
diminui.
E assim cada vez os aninhos de vida, diminuindo até
diminuir de todos, mais não chegando lá, porque está ai em
mãos de todos a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para embargar
a extinção dessa geração, que por meio do progresso de
degeneração, vinha mais adiante, a extinção dessa geração,
pela multiplicação dos seres. Agora vejam, que a ilusão
dominava todos, devido estarem ligados aí ao elétrico e
magnético, devido estarem ligados aos fluidos do animal
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irracional, ligados aos fluidos do bicho, tinha que pensar
como bicho, e viver como bichos, os bichos vivem iludidos
com a lama, com a matéria, são ambiciosos, são invejosos,
são ciumentos, tem inveja Uns dos outros, são geniosos, são
brigões, são desconfiados, são falsos, são traiçoeiros, são
fingidos, são velhacos, são mentirosos, gananciosos, os bichos
é que são assim, viviam igualmente a bichos por estarem
ligados a mesma base por estarem ligados a base do bicho
irracional, tinha que ser igual ao irracional, guerreiros,
pretensiosos, orgulhosos. Enfim, igualmente ao irracional por
estarem ligados a mesma base o elétrico e magnético.
Então ficava a pessoa, muitas vezes a perguntar a si
mesmo, ou perguntar uns para os outros, o porquê que nós
somos assim, como é que nos fizeram assim, ninguém sabia
responder. E assim, sendo, conservado tudo isso em segredos,
milenares, os mistérios e mais mistérios, todos fazendo
mistérios de tudo, isso é um mistério, aquilo é um mistério,
aquilo se encontra ainda misterioso, tudo em mistério, esse
mundo envolvido em mistério, ninguém conhecia coisa
alguma do seu ser, os enigmas, tudo enigmático dentro deste
enigma, e os bichos sempre com a mania de quererem saber
uns mais do que outros, os bichos sempre foram vaidosos,
mais a sabedoria dos bichos, era tanta, que não sabiam o
porquê do mundo, e o porquê da sua existência aí dentro desse
mundo.
Que bonita sabedoria, não sabiam o porquê de sua
existência, e se considerando todos sábios, sábios de quê?
Iludidos, e um iludido não sabe o que diz, a ilusão era tanta, a
vaidade, a fantasia, que ficavam tão iludidos que julgavam ser
o que não podiam ser, sábios, puros e santos, era a mania do
bicho, uns quererem ser melhor do que os outros, quererem
saber mais que outros, quererem ser uns mais puros do que
outros, e outros puríssimos, intocáveis, verdadeiros santos, a
ponto de existirem os santos, é puro, é um santo, santo de
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lama podre, matéria é lama, só mesmo nas entranhas de quem
está variando, que chega um absurdo destes.
Mais e a mania do bicho, a vaidade, a prosa, o ciúme, a
inveja, a ambição, a cobiça, a falsidade a traição, o orgulho, o
fingimento. Enfim basta ser bicho para ter todos os defeitos,
todos os defeitos ruins, por estarem ligados ao elétrico e
magnético que é a causa disto tudo, é a causa dessa ruína, por
estarem ligados a base do animal irracional, está ai a causa de
serem assim, porque não há efeito sem causa.
Se existe no ser humano todos esses defeitos, é porque
existe a causa, a causa é a base que estão ligados, do animal
irracional, o fluido elétrico e magnético.
Então não são culpados de assim serem, mais são
culpados de aí estarem vivendo, por saírem de onde saíram,
por virem de onde vieram, portanto, são culpados de ai
estarem.
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O MUNDO SE TORNANDO UM
VERDADEIRO PARAÍSO

Hoje todos dentro da estrada Racional, por terem em
mãos o conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, quem
tem, o conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, está
marchando dentro da estrada Racional, a estrada onde todos
vão caminhando e estão caminhando para chegar no seu
verdadeiro mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, no
seu verdadeiro lugar, de onde saíram.
E assim hoje todos com o verdadeiro conhecimento em
mãos, no caminho do seu verdadeiro paraíso para encontrar
com seus irmãos os Racionais, puros, limpos e perfeitos na
PLANÍCIE RACIONAL no mundo de origem de todos.
E assim, o mundo se tornando um verdadeiro paraíso,
por todos serem orientados, pelos habitantes do seu mundo de
origem, e o mundo se tornando um paraíso, por todos serem
equilibrados Racionalmente pelas orientações do seu mundo
de origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
E muito mais equilibrados ainda devidos adquirirem a
Vidência Racional por estar dentro do seu eu o fluido
Racional, ligando todos ao seu mundo de origem, todos
ligados ao seu mundo de origem por meio do fluido Racional,
e nascendo em todos naturalmente a Vidência Racional. E aí,
na Terra, a vida se tornando um verdadeiro paraíso todos se
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compreendendo, todos se entendendo, e todos vivendo como
nunca viveram, vivendo Racionalmente, e não como estavam
vivendo irracionalmente, vivendo como feras, por estarem
sobre o domínio dos fluidos das feras, dos fluidos do animal
irracional.
Então assim vivendo todos, felizes, alegres e contentes
por todos serem orientados peles habitantes do seu mundo de
origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
E isto é para já porque o conhecimento está aí em mãos
de todos, chegando todos ao mesmo entendimento por o
conhecimento está em mãos de todos, chegando todos, ao
mesmo entendimento por o conhecimento Racional ser um só,
a razão do seu ser, a razão da sua origem e a razão é que
governa todos, a origem é que governa todos, ficando todos
esclarecidos, pelo seu mundo de origem.
E assim nascendo, entre todos o que nunca existiu a
felicidade completa, a fraternidade entre todos, a paz e o
amor, por todos serem orientados Racionalmente.
Então a vida ai na terra se tornando um verdadeiro
paraíso, cessando todos os males do corpo e todos os males da
vida, por todos entrarem em forma Racional e uma vez todos
em forma Racional, todos conscientes Racionalmente, todos
equilibrados Racionalmente e vivendo Racionalmente, como
devam de viver, até a extinção da lama, até a extinção deste
corpo de lama. Matéria é lama.
E assim acabando este sofrimento secular, este
sofrimento milenar, este sofrimento que se multiplicava de dia
para dia, por viverem todos igualmente a bichos, como o
exposto anterior, igualmente a bicho por estarem sob o
domínio desta base que não pertenciam, a base do animal
irracional, bichos é como estão vendo, não se entende, vivem
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sempre desentendidos, não entende nem a si mesmo, é
desequilibrado, tem todos os defeitos, é bicho por estarem
sobre a influência e a regência da base do irracional ligados a
essa base, sendo regidos e orientados, pela base do animal
irracional.
Então, tinha que ser igualmente ao animal irracional,
desequilibrados, desentendidos, ferozes, guerreiros, brigões,
nervosos, desorientados, cheios de defeitos pelo desequilíbrio
feito pelos fluidos elétrico e magnético que é o causador de
todas essas ruínas, que é o causador de todas as ruínas do
corpo de todas as ruínas da vida e outros mais, ficava a
pessoa, pensando muitas vezes e dizendo: Como nós somos
esquisitos, somos bons aparentemente, de uma hora para a
outra, nos tornamos uns verdadeiros monstros, pior que o
irracional.
A nossa natureza é esquisita, é uma coisa que ninguém
entende e ninguém compreende quando é que nós vamos
deixar de assim sermos. Dizia outro: Só quando morrer, mas
será que nos fizeram, tão ruim assim? Mas tão ruim que
parecemos muitas vezes uns loucos. E a mais dizendo o
animal Racional muitas vezes faz papel de louco, está bom, de
repente comete desatinos e loucuras. Que natureza esta nossa
esquisita, e ninguém sabe por que somos assim.
E aí começava a agonia de querer saber o porquê que
eram assim, agonizando deste jeito, sem saber o porquê que
eram assim? Então dizia outro: Existe um Deus, mais esse
Deus, nos abandonou, talvez, diz outro se arrependesse, de
nos fazer assim sofredor, e não quis aparece, entre nós.
Isto são suposições e as histórias e os contos
encontravam uma justificação para esta vida uma justificação
do ser, uma justificação de serem assim e nunca encontraram
e nunca poderiam encontrar. E continuava tudo na mesma de
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pior para pior sempre, uns contra os outros, guerras de todos
os feitios, de todos os jeitos, de todas as maneiras, de todas as
formas e guerreando, guerreando a vida inteira para poder
viver.
A luta dia e noite lutando ferozmente, enfrentando os
maiores obstáculos, os sacrifícios, para a sobrevivência, e a
correspondência, muda sempre ficava e o sofrimento sempre
imperava e imperando entre todos, as agonias permanecendo.
Enfim chegando todos no auge e dizendo: Não sei mais o que
vou fazer para encontrar a paz, a alegria e o bem-estar, não
sabemos mais o que vamos fazer, para encontrar a paz de
todos, a alegria de todos, o bem-estar de todos, quanto mais
procuramos consertar, tudo se multiplica ao contrário, o
sofrimento sempre aí está, não há mais quem possa equilibrar
esta humanidade, o desequilíbrio cada vez aumenta mais, os
distúrbios, as confusões, as brigas.
Enfim tudo de ruim cada vez se multiplica mais, não
sabemos mais o que vamos fazer para o equilíbrio de todos,
esta vida e este mundo envolvidos em grandes mistérios, e por
isso surpresas em cima de surpresas, o mundo se tornou um
enigma indecifrável, nós que aqui vivemos neste mundo uns
enigmáticos, porque desconhecíamos o porquê que assim
somos, vivermos mesmo como uns aventureiros, aventurando
para acertar ou não.
A vida se tornou um sonho por a inconsciência
permanecer, o inconsciente é um animal, e o animal não dá
conta do seu ser, não dá conta do porquê que ele assim é. E
vivemos aqui se destruindo por que nascemos de uma
podridão sem saber por que, podres em vida, e per ser podres
vamos nos destruindo. Quando se vê, a vida acabou-se e
ficam os demais ai neste mundo nas mesmas lutas, com as
mesmas idéias, amassando essa lama sem saber por que e
alimentando de lama sem saber porque, e vivendo neste
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ridículo a vida inteira, sonhando, iludido e dizendo: Esta é a
vida de um condenado a sofrer sem saber porque, e
condenados a morte sem saber porque.
O ridículo que o animal Racional chegou, a este ponto de
não saber a origem do seu ser, e o porquê de ser assim, o
porquê de viver assim, o ridículo, dos ridículos, mais vivendo
iludidos, vivendo sonhando inconscientemente, só dava por
esses ridículos todos quando começavam a sofrer, então ai
vinha chegando as desilusões e procurando sempre se livrar
do sofrimento, e sempre sendo tragados por ele, nesta vida de
tormentos, e dizendo muitas vezes, esta é uma vida, é de
louco, o louco é que não sabe o porquê ele assim é, está tão
louco que está variando, penando e dizendo que a vida é esta
mesma, e na mesma hora não se conformando com o
sofrimento nem com o extermínio de vida isso só mesmo uma
vida de louco, o louco é que perdeu a consciência, e quem não
tem consciência não sabe o que diz.
E assim estavam todos, estavam todos vivendo, como
formigas no seu mundo que não sabe o porquê do
formigueiro, como peixe dentro d'água que não sabe o porquê
da água, como o pássaro que voa, e não sabe por que voa,
como a chuva que chove, e não sabe porque chove. E por isso
ou chove demais ou chove de menos. E assim veja esse
pequeno retrato do encanto, desta vida do encantado, tão
chocante, tão humilhante, por nada serem. O nada, não tem
nada que se aproveite, e por isso, o nada, nada sempre é nada,
principiou do nada e acaba em nada. Então para que esses
valores todos, só mesmo de quem está sonhando ou de quem
está louco, veja, que calamidade, que monstruosidade, chegou
a vida do nada.
E assim, quem contempla o nada como tudo, está
perdendo tempo, porque o tudo do nada não vale nada, é o
inconsciente é do animal irracional todos estavam vivendo
brigando por tudo, se aborrecendo se contrariando se
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maldizendo por tudo, a vida de verdadeiro bichos. O bicho é
que vive assim, não se compreende, não se entende, vida de
bichos, que não tem consciência do que está fazendo, não se
conhece e por isso vive assim, padece, e julga e pensa, que a
vida é esta mesma pela inconsciência que tem, por
desconhecer o porquê ele assim é feroz, e assim está ai, o
ridículo do animal Racional.
E hoje chegando em mãos de todos a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL para todos chegarem em seus lugares, para todos
chegarem em seu lugar verdadeiro e deixar de assim ser
sofredor penitente por desconhecer o porquê de seu ser.
E hoje a estrada Racional, a Luz Racional iluminando a
estrada iluminando todos que estão com os Livros nas mãos,
noite e dia, dia e noite, a distração melhor, a diversão melhor,
o passeio melhor é os Livros nas mãos, caminhando pela
estrada que vai dar no mundo da origem de todos, a
PLANÍCIE RACIONAL, mais é preciso estes comentários da
vida do animal, para uns é preciso, e para outros não, estes
comentários não são para todos, são para os mais endurecidos,
os mais embrutecidos, mostrar a todos estas brutalidades da
vida do bicho e o porquê desta brutalidade toda, para uns é
preciso esses comentários da vida da matéria, para outros não,
não é para todos.
E assim hoje todos, com o leme real em mãos, com a
bússola Racional marchando dentro da estrada Racional para
irem se encontrar com seus irmãos, para irem se juntar aos
seus irmãos na PLANÍCIE RACIONAL, os Racionais puros,
limpos e perfeitos sem defeitos, mais para isto é preciso
marchar Racionalmente, persistência na leitura, ler e reler
sempre pra adquirir o equilíbrio de origem a PLANÍCIE
RACIONAL, o verdadeiro mundo de todos, para onde todos
estão de volta, para onde todos estão mudando, a mudança do
mundo do bicho, do animal irracional, para o seu verdadeiro

CULTURA RACIONAL – 5º O

230

mundo, o verdadeiro mundo do animal Racional, a
PLANÍCIE RACIONAL.
Então tratem de ler, e reler, para adquirir a Vidência
Racional, a luz verdadeira do seu mundo de origem, o sol
Racional, o sol do mundo da verdadeira origem do animal
Racional e não este sol ai do elétrico e magnético, que é do
bicho irracional da vida ai do fogo do elétrico e magnético.
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DESENTERRANDO TODOS DESSA CAVERNA

E assim a IMUNIZAÇÃO RACIONAL desenterrando o
animal Racional dessa lama, desenterrando o animal Racional
aí dessa caverna, desenterrando o animal Racional aí dessa
matéria.
A IMUNIZAÇÃO RACIONAL desenterrando todos que
aí estão e não sabiam por que que assim são, não sabiam o
porquê que aí estavam enterrados na lama, enterrados aí na
cova, irmãos da cova, irmãos da sepultura, sem saber porque
acabavam assim nessas condições tão humilhantemente, tão,
chocantemente tão horrivelmente, tão desgostosamente, tão
apaixonadamente.
Todos tinham pavor, da cova e da sepultura, e vivendo aí
nessas condições horrivelmente, humilhados por acabarem
assim, por se exterminarem assim, tão humilhantemente, tão
degradantemente, e não sabiam o porquê dessa situação
vexatória, depois de ser um tudo aparente, se exterminar ou
terminar em lama, em água, que desolação para os encantados
esta vida que ninguém sabia o porquê dela, tendo que suportála porque não tinha outro remédio, por não saber o porquê
dela ser assim, vida do desespero, da desolação, das agonias,
da aflição, do desespero noite e dia, então todos estão a espera
de chegar a hora mais desagradável, o fim da existência.
E assim, hoje esse rosário longo, intensamente longo, aí
em mãos de todos o porquê dessa vida assim ser em mãos de
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todos, o conhecimento para deixarem de assim ser, e o porquê
de assim serem em mãos de todos; a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL.
Para verem como o mundo é tão desolador e a vossa vida
tão desoladora.
E assim quanto mais vivem, mais aprendem, mais
aprendem o certo, conhecem o certo para que tudo dê certo,
porque de erros já chega a vida do encanto, a vida do
descontrole, a vida dos viajantes, que viajam em um mundo
sem saber por que, viajantes, esses que não sabiam de onde
vieram, nem para onde vão, viajando dentro desse solitário
buraco, dessa solitária caverna, perdidos sem ninguém saber
porque.
E assim, a razão de serem deformados foi a livre e
espontânea vontade, o livre arbítrio, que foi a causa e a razão
da deformação. Sim, porque não conheciam o mal, vieram
conhecer o mal depois de deformados.
Quando eram Racionais puros, limpos e perfeitos sem
defeitos, não conheciam o mal, e por não conhecerem o mal,
ele não existia, nem ninguém conhecia entraram pelo
pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso,
um pedacinho da PLANÍCIE e por este pedacinho não estar
pronto ainda para entrar em progresso, é que deu a causa a
esta deformação.
Este pedacinho começou a descer, eles iam muito bem,
porque eram Racionais puros, limpos e perfeitos, até que
como já sabem, com o tempo se extinguiram, veio a extinção
por não estar pronto o pedacinho, começou a degenerar a se
deformar, e daí a extinção dos corpos anteriores a estes, os
que se extinguiram em cima da PLANÍCIE, o sexo masculino,
os que se extinguiram em cima da resina da PLANÍCIE o
sexo feminino.
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Então aí é que vieram conhecer o mal, o elétrico e
magnético. E agora todos cientes do princípio desse mundo,
da origem dele, e o fim, porque tudo que tem princípio tem
fim, não há princípio sem fim. Então está aí o princípio e o
fim, de onde vieram, como vieram, e para onde vão, e como
vão, voltando tudo ao seu lugar de origem por meio da
IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Isto se deu porque entre os puros, limpos e perfeitos não
existe coação de liberdade. Esse pedacinho da PLANÍCIE, era
um pedacinho puro, mais não estava pronto para entrar em
progresso, e eles achavam que iam muito bem, como até hoje,
muitos pensam igual, muitos acham que vão muito bem com
essa vida da matéria, e até hoje todos tem o seu livre arbítrio,
começou com livre arbítrio e está aí com o livre arbítrio, todos
tem a livre espontânea vontade.
E assim, hoje todos de volta para o seu mundo de
origem, marchando na estrada Racional, voltando para o seu
mundo de origem. Hoje todos sabendo e conhecendo, o
porquê que assim ficaram, o porquê que assim são, de onde
vieram e para onde vão, como vieram e como vão.
Hoje todos cientes da descida, e cientes da subida, foram
aí fazer o quê? Dar um passeio, passeando aí num mundo
desconhecido de si mesmo, porque se deformaram em
animais e ficaram desconhecidos da sua verdadeira origem de
Racionais puros limpos e perfeitos e por ficarem
desconhecidos, mantendo essa vida por não conhecer a vida
verdadeira, mantendo a vida falsa, como se fosse verdadeira.
Então acostumaram-se a dizer: A vida é esta mesma, não
tem outra. Mas na mesma hora se contradizendo, por não
suportar o sofrimento, e por não suportar viver dessa maneira,
por não suportar o extermínio, ninguém se conforma com a
morte, por muito ruim que esteja querem é viver. Então, se
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contradizendo sempre, porque muitos costumam a dizer: A
vida é esta mesmo. Mas não se conformando com o
sofrimento e nem com a morte, falando inconscientemente
como quem vaga e não sabe o que diz.
E assim, hoje todos, contemplados com a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a situação do mundo definida,
a situação de todos definida, todos se encontrando com o seu
mundo de origem, sem esperar, se encontrando com seus
irmãos.
Descoberta a origem, e todos felicíssimos, todos
riquíssimos de felicidade, por encontrar o verdadeiro caminho
certo, a estrada certa, a estrada Racional, a estrada verdadeira
do animal Racional, todos felicíssimos, por saber e conhecer
que o certo está em mãos de todos: a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL.
Agora é ler e reler, para ir desenvolvendo-se
Racionalmente, para adquirir a Vidência Racional. Então aí
está completamente imunizado pelo fluido Racional. O Fluído
do mundo do animal Racional dentro do seu eu.
Lendo superficialmente custará muito a conseguir a
Vidência Racional tem que ter persistência na leitura, tudo na
vida se consegue é com persistência com amor e abnegação.
E assim todos juntos do RACIONAL SUPERIOR todos
unidos com o RACIONAL SUPERIOR todos juntos dos seus
irmãos os habitantes da PLANÍCIE RACIONAL todos juntos
dos habitantes da PLANÍCIE RACIONAL. Felicidade maior
do que esta não pode existir, satisfação maior não pode
existir, todos unidos ao seu mundo de origem, todos ligados
ao seu mundo de origem pela IMUNIZAÇÃO RACIONAL,
todos unidos com os habitantes da PLANÍCIE RACIONAL,
por meio da IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
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E assim todos vivendo Racionalmente e não como feras
humanas, como bichos, porque aí desliga-se o elétrico e
magnético, desliga-se a parte animal do corpo e imperando
entre todos o equilíbrio, a mentalidade Racional e o progresso
Racional.
Vejam o ponto culminante que a humanidade toda
chegou, nestes momentos que ninguém contava com a maior
dádiva; a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o maior tesouro do
animal Racional. Há muito, todos vinham pensando que
estavam aí nesse mundo abandonados, não estavam
abandonados como está aí, como estão aí as provas, e sim
precisava o desenvolvimento de todos, o desenvolvimento da
cultura, para poderem entenderem o que é IMUNIZAÇÃO
RACIONAL e dantes eram muitos atrasados, eram bichos
mesmo, viviam como bichos, nem falar sabiam, eram gagos,
mais gagos muito atrasados.
Então, ainda chegou em tempo a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL, dentro da sua época e dentro do seu tempo,
justamente na hora mais precisa da humanidade, nas horas
que todos vivem à procura do certo, à procura de acertar o
verdadeiro rumo, um novo rumo, para a felicidade, para a
salvação de todos no mundo. Está aí, chegou na hora certa à
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. A hora onde todos estão
clamando e pedindo um rumo certo na vida, um rumo certo no
mundo, está em vossas mãos a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Nestas horas em que o desequilíbrio vem imperando
entre todos, desequilibrados este, que proporcionou um
desassossego entre todas as camadas, a vida se tornou
indecisa, indecisões em tudo, indeciso com tudo, por hoje ser
uma coisa, e amanhã já ser outra, depois outra. Enfim, a
instabilidade, daí as indecisões, o medo, o receio e a
intranquilidade. A IMUNIZAÇÃO RACIONAL chegou na
hora para pôr termo às agonias de todos.
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A FASE DE APARELHOS ASTROLÓGICOS

A entrada de aparelho Racional é muito naturalmente, é
tudo muito naturalmente pelo conhecimento da
IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Então, naturalmente, a pessoa chega a aparelho
Racional, porque todos são aparelhos astrológicos e por todos
serem aparelhos astrológicos é que tinham, com o tempo, de
chegar a conclusão real do seu ser. Porque sabem que tudo se
originou lá de cima, do outro mundo que deu conseqüência a
este. E por tudo se originar lá de cima, é que tinham que
chegar a esta conclusão, de se conhecerem, porque ninguém
se conhecia, ninguém sabia a sua origem, para então
conhecerem o porquê do seu ser, saber o porquê do seu ser.
Sabiam que eram seres humanos, sabiam que eram
animais Racionais, mas não sabiam por que eram animais
Racionais. E não sabiam por que eram seres humanos. Pois
desconheciam a origem do animal. E por isso não sabiam que
eram aparelhos astrológicos. Agora é que estão sabendo. E
por isso os pensamentos, as intuições, as aspirações, são de
onde? Dos astros, do astral, do mundo invisível. Intuições
magnéticas,
aspirações
magnéticas,
comunicações
magnéticas, do fluido magnético, do fluido elétrico,
aspirações dadas pelo fluido elétrico do pensamento e que são
transmitidos aos seres por serem aparelhos astrológicos.
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Então, a cabeça, que é o relógio, recebe tudo, capta tudo
do que se diz de invisível. O pensamento ninguém vê, é uma
transmissão invisível. O pensamento se comunica com o
exterior, que são os fluidos elétrico e magnético, ou
espiritualmente e vindo inspiração, boa ou má.
Então a cabeça é o relógio que se comunica com o
exterior, com o sobrenatural, com os invisíveis, por isso o
pensamento não se vê, sente-se, mas não se vê. Então o
pensamento é dado pelo exterior, pelo invisível, pelo
sobrenatural, por esse conjunto fluídico elétrico e magnético,
pelos habitantes do espaço e por outros habitantes de outras
paragens, como a do astral superior.
E assim, é para certificarem-se de que são aparelhos
astrológicos e, por serem aparelhos astrológicos, tinha que
chegar o dia da fase de aparelho astrológico. Tinha de chegar
a fase de aparelho Racional, como já chegou há muito.
Agora, para conhecer esta fase, têm de conhecer o que é
IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
E assim, como aparelho Racional, a pessoa está ligada ao
seu mundo de origem, aparelhada, unida ao seu mundo de
origem por meio do fluido Racional.
Então esta fase é a mudança, mas é uma coisa muito
natural, porque a natureza do ser humano é esta, aparelhos
astrológicos, por serem de origem dos astros.
E assim, como aparelhos astrológicos, entram em
contacto permanente com os habitantes da PLANÍCIE
RACIONAL, por estarem ligados ao mundo verdadeiro de
origem, pelo fluido Racional. E daí recebendo todas as
orientações precisas para o bom viver aqui na terra, para o
bom viver Racional. E assim está aí a fase que o mundo já
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entrou há muito, a fase de aparelho Racional, por serem
aparelhos astrológicos.
E assim, muitos, por não conhecerem o porquê que
assim são, por não se conhecerem, por não conhecerem o seu
ser, por não conhecerem a sua natureza, fizeram confusões,
por não saberem interpretar o que está ai tão explicado, até
demais. Mas têm os tais confusos, que antes de conhecerem as
coisas fazem um bicho de sete cabeças. É a mania do bicho,
do bicho Racional, porque o animal Racional entende tudo
perfeitamente, claramente.
Agora o bicho Racional custa a entender as coisas, por
ser bicho. Porque tem o bicho Racional e tem o animal
Racional. Duas espécies de seres humanos. O bicho Racional
é mais dotado de forças magnéticas e é a força magnética que
faz o bicho Racional ser confuso. Já o animal Racional é
dotado de mais força elétrica, tem mais facilidade de
compreender e de interpretar. E ao bicho, muitas vezes,
quanto mais se explica mais confuso fica, porque o bicho
custa a entender, mas o animal Racional entende de imediato.
As naturezas não são iguais, todos são diferentes. Todos são
irmãos, todos são animais Racionais, mas todos para o bicho
Racional e não para o animal Racional.
E por isso está aí uma infinidade de repetições o animal
Racional está repetido até demais. E para o bicho Racional é
pouco ainda, porque o bicho é confuso. O bicho é rebelde, é
teimoso, as entranhas não funcionam muito bem. Então para o
bicho entender é preciso se repetir muito.
E assim, o bicho Racional chega à mesma conclusão do
animal Racional, mas demorado por ser confuso. O confuso
está sempre variando, o confuso está sempre duvidando, o
confuso, por não ter confiança em si mesmo, não entende
coisa alguma, está sempre variando. O confuso chega lá, mas,
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mais demorado, o animal Racional alcança logo. O bicho
Racional é teimoso, está vendo que é pedra, diz que é pau, se
está vendo que é pau diz que é pedra, porque é confuso. É um
doente que vive variando. E, como já sabem, nem todos
regulam direito; se todos regulassem direito, todos se
entenderiam perfeitamente, não haveriam brigas nem guerras.
Então, por serem aparelhos astrológicos é que, com o
tempo, tinham de chegar a esta conclusão, de encontrarem,
em si mesmos, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que é o
verdadeiro natural de todos.
E assim, para que se imunizem o mais depressa possível
leiam e releiam, tenham persistência na leitura, para
conhecerem e saberem o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Então, a fase do aparelho Racional já entrou há muito,
está aí, estão nessa fase há muito, para deixarem de ser
animais Racional.
Porque, como animal, sofriam muito, porque o animal só
aprende por meio do sofrimento por meio de muita luta, por
meio de muito esforço, muito sacrifício e muita força de
vontade, como animal sofrendo sempre e como aparelho
Racional cessando todo o sofrimento da vida e do corpo.
Então para que cesse o sofrimento de todos, tratem logo,
imediatamente, de conhecer o que é IMUNIZAÇÃO
RACIONAL, para passarem para aparelho Racional e
cessarem o sofrimento do corpo e da vida.
Então, está aí o remédio para cessar o sofrimento do
corpo e o sofrimento da vida. Qual é o remédio? A
IMUNIZAÇÃO RACIONAL! O conhecimento da
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Portanto, só sofre agora quem
quiser sofrer, porque está aí o remédio de todos, para abolir o
sofrimento da vida de todos, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
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Ninguém vai deixar o certo, para ficar errando e sofrendo as
conseqüências do erro. Procura ir certo e sempre de bem para
melhor.
E assim, leiam muito.
E assim, depois que todos passaram uma infinidade de
fases para lapidação do animal Racional, desde monstros a
primitivos selvagens, depois a lapidação de selvagens,
passando assim uma infinidade de fases, para chegarem ao
princípio dessa civilização, e do princípio da civilização, com
a multiplicação das novas gerações, passando uma infinidade
de fases, até chegarem a civilizados, e como civilizados
passando por uma infinidades de fases, até que chegaram à
última fase da vida da matéria, a fase de aparelho Racional,
esta é a última fase, e que já entrou há muito. É a fase do
término desse mundo, do término da vida da matéria, do fim
do mundo, a fase mais brilhante de todas as fases que já
passaram, a fase de aparelhos Racionais. E de aparelho
Racional para Racionais e puros, limpos e perfeitos, do seu
verdadeiro mundo, o mundo Racional, a PLANÍCIE
RACIONAL.
Então passaram desde monstros até chegarem ao fim da
fase de animal Racional. Passaram uma infinidade de fases,
cada época com suas fases, cada época com uma infinidade de
fases, para lapidação do animal Racional. E para lapidar o
animal Racional, tinham de sofrer muito, como até hoje estão
sofrendo, para deixarem de serem animais.
E por isso a vida era de sofrimento. Por que a vida era de
sofrimento? Por serem animais. O animal desconhece o
porquê que ele é animal. E para que ele deixasse de ser animal
todo o sofrimento era pouco, para chegar a conhecer e saber o
porquê que ele é animal. Ninguém nunca soube o porquê que
eram animais. Então, para lapidação do animal todo o
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sofrimento era pouco, e por isso a vida do animal sempre foi
uma vida de sofrimento. Sempre todos sofrendo por serem
animais, até que chegassem ao verdadeiro conhecimento do
verdadeiro natural, para saberem o porquê que eram animais.
Está aí, em mãos de todos, todo o conhecimento
completo do porquê da origem do animal. Ninguém nunca
soube dizer o porquê de sua origem, o porquê dessa odisséia
da vida da matéria, da vida do nada. Hoje todos satisfeitos por
chegarem ao fim dessa condenação que procuraram por livre
e espontânea vontade, essa condenação de sofrimento, essa
condenação ao extermínio. Todos satisfeitos por chegarem ao
fim da odisséia, o fim de serem vítimas do mal. Mal esse
adquirido por livre e espontânea vontade. Mal esse adquirido
pelo livre arbítrio.
E assim, hoje, chegando o fim da vida de animal, e todos
dentro da fase de aparelho Racional, para daí ir para o mundo
de onde vieram, a PLANÍCIE RACIONAL.
Hoje felicíssimos por chegarem ao término da vida da
matéria, por chegarem ao término desse mundo deformado
em matéria. Hoje mais felizes do que nunca por serem
desencantados desse encanto pavoroso. Pavoroso devido
serem sofredores, pavoroso por estarem condenados a morte,
morrendo sem querer morrer.
E assim, hoje, todos felicíssimos por chegarem ao fim
das lutas do nada, para nada. Tudo acaba em nada por tudo
começa, do nada. Tudo que começa, que começou, do nada
acaba em nada.
Então, lutas perdidas, sacrifícios sem recompensa, quem
se sacrifica pelo nada não está adiantando nada, porque o
valor do nada é nada. Quem se aborrece pelo nada não está
adiantando nada, o valor do nada é nada. Quem briga teve a
sua razão de ser, razão de ser o que são. Para chegar na razão

CULTURA RACIONAL – 5º O

242

de ser, tinha de ter o princípio de ser, para depois então haver
a razão de ser. O princípio foi entrarem na parte que não
estava pronta para entrar em progresso. Foi o princípio da
razão de ser o mundo deformado Racionalmente. De
formação Racional.
Para ver quantas lutas perdidas, quantos passos em vão,
quanto sofrimento em cima desse chão. Matéria, esse chão de
lama e sofrimento, porque matéria é lama, o começo, a
origem foi de lama. Lamas em pé. Começaram da lama e
acabaram em lama. Começo de lama e término em lama.
Então costumam dizer que o nada tudo é. Mas é um tudo
aparente. Então o que valeu ter este tudo do nada, que são as
riquezas materiais, as riquezas da lama? Que valor têm? Que
valor tem o nada? Nada. Nenhum.
E assim, vejam como o bicho, por ser bicho, por ser
animal, vivia tão atrasado. E não davam conta de seu atraso,
por ser animal.
A vida do animal é a vida da matéria, a vida da lama, e o
seu atraso é tanto, que é um animal não saber o porquê que é
animal. E por não saber o porquê que é animal, é que tinham
de sofrer muito para deixar de ser animal. Então, está aí, essa
fase de animal já passou há muito, e já há muito entrou a fase
de aparelho Racional. Deixando, então, todos de serem
animais, de serem bichos, para serem aparelhos Racionais.
E assim, por o animal ser muito confuso, é que é preciso
uma infinidade de explicações, de várias maneiras, para o
animal entender. Se não entender de uma forma entende de
outra, basta ser animal para ser confuso, basta ser animal para
ser irregular. Então o animal, como sempre vaidoso, e a
vaidade cegava o animal de uma tal forma que o animal
esquecia da sua condição de animal. Esquecia da sua condição
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de animal, a vaidade cegava, o orgulho também, as ambições,
e esqueciam a sua condição de animal, como quem diz:
Sabem tanto, dizem que estão tão adiantados e sabem muito, e
o principal ninguém sabe.
Saber por que o ser humano é um animal, ninguém sabe.
Diz que sabe muito, mas o principal não sabe. Não sabe por
que é um animal. Não sabe por que o ser humano é um
animal. E convencidos, pela vaidade e pela cegueira, de que
sabiam muito, e o principal, a qualidade, a qualificação do seu
ser, não sabiam por que. Então perguntam um para o outro:
Você que sabe muito, por que nós somos animais? Por que
você é um animal? Ninguém nunca soube responder.
Então a sabedoria de um animal não tem valor algum,
porque é a sabedoria inconsciente, e se não tem consciência
do seu ser, como pode ter consciência das demais coisas?
E por isso a confusão do animal. E assim, numa luta de
multiplicação de sofrimento do animal, numa guerra para por
termo aos tormentos da vida de todos, para por termo ao
sofrimento e tudo se multiplicando devido o animal, por ser
animal, não ter condições de equilíbrio real, o equilíbrio
Racional.
Para que o animal tenha o equilíbrio Racional, era
preciso chegar essa fase que aí já chegou há muito, a fase de
aparelho Racional. Então sim, aí encontrando o que vêm
lutando para encontrar, o que há muito vêm em pesquisas, em
experiências para encontrar, mas como estão, não podiam
encontrar o que procuravam há muito, o equilíbrio da
humanidade do animal Racional, o bem verdadeiro do animal
Racional.
Como animal não podiam encontrar o equilíbrio
verdadeiro, como nunca encontraram, por serem animais, o
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animal nunca soube o porquê que era animal, e por nunca
saber o porquê que era animal, não podia, de maneira alguma,
encontrar o equilíbrio do seu ser, por não conhecer a origem
do seu ser, por não saberem por que se originou assim. Por
não saberem como foi feito o seu ser de animal nem
conhecerem as bases reais do seu verdadeiro ser, é que
sempre lutaram para a estabilidade do bem, para estabilidade
da paz, para a estabilidade da fraternidade; sempre lutaram
ferozmente para encontrar tudo isso e nunca conseguiram, por
serem animais e por desconhecerem o porquê eram.
Então todas as lutas foram infrutíferas, todas as lutas
foram em vão, todas as lutas foram perdidas, porque lutavam
para uma vida melhor, para encontrarem o bem e o mal
sempre se multiplicando. Tudo isto por estarem na categoria
de animal. Basta ser animal para não ter o equilíbrio
verdadeiro. Basta ser animal para ser imperfeito. Basta ser
animal para ser cheio de defeitos. Basta ser animal para ser
um ser variante, desequilibrado, feroz, genioso, nervoso,
monstruoso. Em fim, basta ser animal para não ter condições
de equilíbrio verdadeiro.
Animal é um ser de origem do mal, e por ser um ser de
origem do mal desconhece que se originou do mal,
desconhecia como se originou o mal, não sabia que se
originou do mal, por ser mau. O animal não tem nem nunca
teve condições de conhecer a sua verdadeira origem. Então
pergunta o animal: Por que você é um animal?‖ Ninguém
nunca respondeu, ninguém nunca soube o porquê do seu ser o
porquê de ser animal. E por desconhecerem a origem do seu
ser, não podiam, como nunca puderam, adquirir o equilíbrio
verdadeiro, pensavam no equilíbrio verdadeiro mas não
sabiam como organizá-lo, como, de que forma pô-lo em
prática. E assim, vejam que a condição de animal é uma
condição precaríssima, por ser animal. E por ser animal nunca
soube, ou nunca souberam, o porquê que eram animais. E por

UNIVERSO EM DESENCANTO – 5º O

245

nunca saberem é que tinham mesmo que sofrer muito, porque
o animal não podia e não pode traçar coisa alguma de bom,
nada de bom, per ser animal. Pode traçar o bom aparente o
bem aparente, mas aparências não são verdades, e por não ser
verdade, o mal sempre se multiplicando, desmoronando tudo,
porque o mau não sabe o que faz, por ser mau.
O mau é um inconsciente, por desconhecer a origem do
seu ser, uma vez desconhecendo a origem do seu ser,
desconhece tudo, e daí erradamente ser, e por isso o
sofrimento se multiplicando na vida de todos sempre. Nem só
o sofrimento como a degeneração e multiplicação de todos os
seres, porque o que se degenera diminui. E com a
multiplicação e diminuição, vinha então, com o tempo, a
extinção do próprio animal, que por ser, de origem do mal,
por si mesmo se destruindo. É que o mal por si mesmo se
destrói.
Agora vejam, a inconsciência, e o desequilíbrio, por
desconhecerem a sua verdadeira origem e o seu ser de animal.
E daí todos à procura do bem verdadeiro e ninguém
encontrando todos à procura da felicidade verdadeira e nunca
encontrando, todos procurando a paz verdadeira e nunca
encontrando, porque não poderiam encontrar.
Está aí uma das causas de não terem encontrado o que
muitos vêm lutando para encontrar. A felicidade verdadeira, a
paz do mundo. Todos lutando há muito para serem felizes,
para encontrar a felicidade. A felicidade aparente, a felicidade
passageira, sim, mas a verdadeira não. Tudo por estarem na
categoria de animal. O animal nunca soube o porquê que era
animal. O animal nunca soube o porquê de sua origem animal.
Sabia que era animal, mas não sabia por quê. E por não saber
a sua verdadeira origem não podia conhecer coisa alguma da
verdade.
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E por isso, por não conhecer coisa alguma, é que o
sofrimento sempre foi o maior brilhante da vida de todos.
Por isso, hoje é uma coisa e amanhã é outra e, por que de
estar vivendo, do porquê que tem vida e muito menos o que
está fazendo.
Por isso hoje é uma coisa e amanhã é outra e, por isso,
todos perdidos, de multiplicações em multiplicações e
transformações, E por isso vejam o que já foram: monstros,
categoria de monstros, depois, primitivos selvagens,
categorias de selvagens, depois, com as multiplicações das
gerações, vieram se multiplicando as fases, cada uma geração
uma fase melhorada, e assim irem se lapidando até se
compreenderem melhorzinho, mais ou menos, até se
entenderem melhor. Mais ou menos entendidos porque hoje
estão se entendendo, amanhã desentendidos. Estão bem hoje,
amanhã estão mal, são amigos hoje, inimigos amanhã. Estão
se entendendo bem hoje, mal amanhã, estão se entendendo
hoje, desentendidos amanhã e, por isso, mais ou menos, por
estarem na categoria de animal.
No animal permanece o desequilíbrio por ser animal, o
animal é manhoso, o animal é insaciável em tudo, o animal é
ganancioso, ambicioso, invejoso, ciumento, nervoso,
maldoso, mentiroso, o animal é desequilibrado desse jeito, por
estar na categoria de animal.
O animal é egoísta e, por ser animal, é que estão a mercê
dos gostos, gosta disto hoje, amanhã já não gosta, gosta disso,
não gosta daquilo, não vai com este, não vai com aquele,
antipatia deste, antipatia daquele, o animal é um perfeito
desequilibrado, é um louco, é um louco com aparência de
bom, porque é desequilibrado. Hoje aparente ser bom,
amanhã é ruim, hoje aparenta ser santo, amanhã demônio, é
um traidor. Hoje é bonzinho, é um santinho, amanhã é um
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monstro, amanhã é uma fera humana. E assim o desequilíbrio
do animal. O animal é louco, e por isso comete loucuras de
todas as espécies.
E assim vejam porque estão na categoria de animal. São
de origem de monstros. Este mal é hereditário. Eram
monstros, eram primitivos selvagens, são hereditários
selvagens, são hereditários de monstros.
O mal hereditário está em todos, porque são de origem
de monstros, de origem selvagem, não podiam deixar, com
toda lapidação científica e filosófica, de cometerem
monstruosidades. Com toda a lapidação de civilizados, com
toda a lapidação filosófica e científica, não podiam deixar de
cometer monstruosidades, porque o mal é hereditário. Ciência
e filosofia são artes, para ver se por meio dessas artes, a arte
filosófica e a científica, pudessem evitar as monstruosidades e
as selvagerias.
Se pudessem, essas artes, trazer a solução do animal
Racional, se pudessem por meio dessas artes evitar os males e
a destruição dos seres, se pudessem por essas artes evitar o
sofrimento de todos, conter o sofrimento, fazer todos polidos,
santos, bons, puros. Mas não, essas artes só ficaram na
vontade dos idealizadores, porque o ideal era esse, trazer por
meio dessas artes o equilíbrio de todos, a paz universal, o bem
de todos, a felicidade de todos e a fraternidade.
Mas isso é arte criada pela imaginação do bicho, do
animal, filosofia é arte criada pela imaginação do bicho, do
animal Racional, e tudo que é criado pelo animal, pela
imaginação do animal não pode produzir bem, só mal. E por
isso o mal vem se multiplicando universalmente na vida de
todos, e o maior brilhante da vida de todos, porque o animal
vive sem ânimo, variando, clamando a deus, com pesadelos
idealizando fantasias.
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Como se por meio dessas fantasias, dessas artes, pudesse
promover o equilíbrio de todos.
E assim estão vendo que todos sempre procuraram agir
de boa vontade. O animal não conhece o que é bom por ser
animal, livre pensador que vive sonhando, imaginando,
sonhando coisas que julgam ser muito elevadas, com sonhos,
sempre sonhando, sonhando de olhos abertos, sonhando até
morrer. Então na categoria de animal, coisa alguma de bom e
verdadeiro podia formar, inventar ou encontrar.
E assim, hoje todos sabendo o porquê que eram assim, o
porquê que assim estavam, o porquê que assim viviam
horrivelmente deste jeito, vivendo e sabendo que tudo tem a
sua razão de ser. E essas razões estão ai, o porquê de serem
assim, o porquê de viverem angustiados, viverem iludidos.
Viverem de ilusões por não saberem o porquê que estavam
vivendo, e quem não sabe porque vive tinha de viver assim
mesmo, sonhando, imaginando, em agonia; tinha de viver de
aparências, se iludindo, iludindo os demais, se traindo e
traindo os demais com as aparências, as ilusões, as fantasias, e
a hipocrisia.
Tinham que viver falsamente deste jeito, horrivelmente,
por não saberem por que estavam vivendo assim, na categoria
de animal, sem saberem o porquê que eram animais, sem
saberem por que eram assim. Desconhecidos, de sua origem,
de seu princípio, como foi e porque foi e sem saberem como
seria o fim.
E assim, vejam quantas lutas, quantas fases já passaram
para lapidação do animal, até chegarem à época da última
fase, a fase de aparelho Racional. A última fase do animal
Racional, a fase em que vão deixar de serem animais, a fase
em que deixarão de serem animais, fase de aparelho Racional.
Então, como aparelho Racional, não da categoria de animal,
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deixam de serem animais. A categoria há de ser outra, será a
de aparelho Racional Aparelhados com o seu verdadeiro
mundo de origem, recebendo todas as orientações precisas
para o seu equilíbrio Racional, do seu mundo verdadeiro, o
seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, o
verdadeiro mundo do animal Racional que se deformou em
animal, mas deformou-se sem saber por que.
O mundo é a multiplicação das degenerescências, se
degenerando, se deformando e aí a multiplicação da
transformação e as multiplicações das degenerações. E assim,
vejam que hoje todos felicíssimos para o resto da vida, porque
como aparelhos Racionais vão para o seu verdadeiro mundo
de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. De aparelho Racional
vão para Racionais, puros, limpos e perfeitos para o seu
mundo de origem. O término da vida da matéria, o término da
categoria de animal, o término da categoria de monstros
selvagens, porque são de origem de selvagens, de monstros, e
por isso está aí o mal hereditário, a monstruosidade, a
selvageria entre os civilizados.
Então está aí o término da categoria de animal, porque já
entrou há muito a fase de aparelho Racional. Na categoria de
aparelho Racional, a vida é muito diferente da de animal. E
assim, tudo por ter princípio tem fim. Esta deformação
material, esta deformação de matéria teve princípio e tinha
que ter fim. Porque tudo que tem princípio tem fim e aí está o
fim, em suas mãos, a fase mais brilhante que atravessa o
mundo, a última fase da vida da matéria, a fase de aparelho
Racional, ou de aparelhos Racionais, como queiram
interpretar.
E assim, todos de volta ao seu verdadeiro mundo
origem. Na categoria de aparelho Racional a orientação
todos é a orientação Racional. A orientação da categoria
animal era a orientação da matéria, orientação do mal,
fluído elétrico e magnético.
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Então, com a orientação do mal todos tinham que viver
mal, todos tinham que ir de mal a pior na categoria de animal.
Por receberem a orientação da matéria, a orientação do mal, a
orientação magnética e elétrica, o fluido elétrico e magnético,
vinha a destruição do próprio animal, vinha a destruição do
ser animal, vinha a destruição dos seres.
Então na categoria de aparelho Racional, completamente
ao contrário, porque a orientação é Racional. Daí acabando os
males da vida e os males do corpo e vinha o prolongamento
dos anos de vida, a paz verdadeira de todos, a felicidade
verdadeira de todos e a fraternidade universal. Tão diferente,
Racionalmente, brilhantemente. Animalmente vivendo vive
mal e Racionalmente vivendo vive bem, porque Racional é
uma coisa pura, limpa e perfeita.
Então, é a última fase que atravessa o mundo, a fase de
aparelho Racional, o término da vida do mal, o término da
vida da matéria, o término do sofrimento do animal Racional,
o término do inexperiente animal Racional, o término da
agonia.
E assim, por essa fase já estar terminada há muito, é que
os seres chegaram a esse ponto de não haver mais
entendimento. Ninguém mais está entendendo até a si mesmo,
todos desentendidos de si mesmos, por essa fase de animal
Racional já ter se acabado e, por isso, todos insatisfeitos,
ninguém mais vive satisfeito. A insatisfação é uma coisa que
ninguém sabe o porquê dela, por muito bem que esteja não
está satisfeito, isso é devido a essa fase de animal Racional já
ter terminado.
Está aí a causa dos desentendimentos, a causa da
insatisfação de todos, a causa da agonia de todos, por já ter
terminado a fase de animal Racional. E, por ter terminado, é o
que estão vendo, parece que a loucura está dominando todos,
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todos num desequilíbrio infernal e não sabendo o porquê de
tudo isso. E por que tudo isso?
É, justamente, por a fase de animal Racional ter acabado,
terminou a fase de animal Racional, então, por ter terminado a
fase de animal Racional, ficaram todos desequilibrados,
porque antes, ainda existia equilíbrio, ainda se entendiam, os
desentendimentos eram muito poucos, todos se respeitavam.
E hoje é o que estão vendo não há mais respeito à coisa
alguma, ninguém se respeita, ninguém respeita coisa alguma,
estão vivendo como verdadeiros loucos, desentendidos, a
insatisfação reinando e o desentendimento também, tudo
porquê essa fase de animal Racional já se acabou há muito.
Por ter se acabado entraram todos em colapso, o fracasso total
em tudo, o desassossego, o desespero, ninguém tem sossego,
todos em agonia permanente, porque reina em todos, brilha
em todos a insatisfação. Se estão satisfeitos de um lado,
insatisfeitos de outro, se estão satisfeitos de uma maneira,
insatisfeitos de outra, enfim; não há mais equilíbrio, não há
mais satisfação, não há mais prazer de viver, porque o
sofrimento se multiplicou de uma maneira tal que chegou ao
auge do desequilíbrio e da loucura.
Porque essa fase já se acabou, a fase de animal Racional
já terminou, entraram noutra fase, que é a fase de aparelho
Racional. E por isso todos atrás de sossego e sem encontrarem
sossego, todos atrás de paz e vivendo sem ela.
Enfim, um dilúvio de desentendimento constante, não há
mais sossego, não há mais paz, não há mais felicidade, acabou
tudo isso, porque acabou a fase de animal Racional. E por ter
acabado a fase de animal Racional, todos agonizando, todos
em agonia, sem saber onde vão parar com tanto sofrimento,
sem sossego dia e noite, o sofrimento se multiplicou entre
todos de uma tal forma, que ninguém tem sossego, porque
essa fase se acabou.
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A causa é esta. A causa é por ter se acabado essa fase e,
por ter acabado essa fase, todos desequilibrados, grandes e
pequenos, todos desentendidos de si mesmos todos sem
sossego, porque a fase de animal Racional já se acabou. Já
entraram há muito na fase de aparelho Racional.
Agora, para conhecerem, saberem e tomarem
conhecimento da fase que entrou, têm de ler para saber, têm
de ler para conhecer, têm de ler para ter conhecimento do
porquê da fase de animal Racional e do porquê da fase de
aparelho Racional.
E por isso está aí esse desentendimento universal, todos
desentendidos, todos correndo, todos com pressa, todos
nervosos, todos com uma infinidade de coisas problemáticas,
enfim, as tarefas são tão grandes que ninguém agüenta mais
viver como animal Racional, porque essa fase já se acabou e
por isso, essa vida se tornou irresistível dessa maneira, de
viverem como animal.
Então a vida passou a não valer nada, porque a fase se
acabou, a vida passou a valer menos do que tudo, porque a
fase já se acabou, já entraram há muito na fase de aparelho
Racional e está aí em suas mãos, leia e releia para
entenderem, compreenderem e saberem o porquê das fases
que atravessaram, as fases que já passaram e a fase que está se
passando.
Então, está aí em suas mãos a fase da ordem do dia, a
fase da época, dessa época, a fase da situação, a fase de
aparelho Racional. Está aí em suas mãos a fase do governo do
mundo.
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O BEM FÍSICO, MORAL E FINANCEIRO.
NOS FLUIDOS ESTÁ A FORÇA MAIS
PODEROSA DO MUNDO.

O maior remédio do corpo em matéria fluídica é o fluido
Racional que se adquire lendo o Livro UNIVERSO EM
DESENCANTO.
Nos fluidos estão todas as doenças e todas as curas. O
fluido mal produz o mal e o fluido bom elimina o mal.
O fluido mal produz a doença e o fluido bom cura a
doença.
Então, todas as curas do corpo humano em matéria
fluídica elétrica e magnética são feitas pelo fluido bom e todas
as doenças são de origem fluídica, são feitas pelo fluído mal e
a cura está no fluído bom.
O maior remédio e o melhor tratamento é feito pelo
fluído bom, devido a origem do ser humano ser de origem
fluídica.
Então, o tratamento certo, o remédio certo do corpo
humano é o fluído Racional, que cura todas as doenças do
corpo em matéria fluídica e magnética.
O ser humano é um corpo em matéria fluídica e
magnética e o remédio certo é o fluido Racional.
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E assim, leiam o Livro UNIVERSO EM
DESENCANTO, para receberem o tratamento fluídico para a
cura de seus males físicos, morais e financeiros. Por que
financeiro? Porque o fluído bom traz tudo de bom na vida da
pessoa, e o fluído mal traz tudo de mal na vida da pessoa.
Então, no fluído Racional estão todas as curas dos males
do ser humano, causados pelo elétrico e magnético.
Lendo o Livro UNIVERSO EM DESENCANTO, vão
adquirir e possuir o fluído bom, o fluído Racional para o seu
equilíbrio na vida, físico, moral e financeiro.
Os fluídos são o elétrico e magnético e o transcendental.
Este é de origem Racional, sendo a razão legítima do ser
humano, e por isso nele estão todas as curas do corpo em
matéria fluídica elétrica e magnética.
O fluído transcendental é o fluído mais poderoso por ser
Racional, da origem verdadeira do animal Racional. E por ser
de origem Racional, é que nele estão todas as curas dos males
do ser humano, físico, moral e financeiro.
A origem é uma só, é Racional. E as curas certas só
podem partir da origem do animal Racional.
Então, quem conhece a origem é que pode dar o
conhecimento certo; e o certo vão conhecer lendo o Livro
UNIVERSO EM DESENCANTO.
E por ser desencanto, estão vendo, sabendo
conhecendo que é um conhecimento transcendental.

e

O encanto é esse mundo e o desencanto é transcendental,
porque só mesmo de fora desse mundo é que podia vir este
conhecimento, desencantando esse mundo misterioso; o
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desencanto dos mistérios, o desencanto dos enigmas, o
desencanto de tudo e de todos. Isto só podia vir de fora,
transcendentalmente, de outras paragens que vão conhecer
lendo o Livro UNIVERSO EM DESENCANTO.
Desencanto transcende de outras paragens e encanto é aí
desse mundo, da terra, que ninguém nunca soube o porquê
vive-se em cima dela; vão saber lendo o conhecimento
transcendental no Livro UNIVERSO EM DESENCANTO.
A Racionalização do animal Racional depende do
conhecimento Racional, que é a razão da origem do animal
Racional, vindo de fora este conhecimento, pois que não
podia partir do animal Racional por o animal Racional não
conhecer a razão do seu ser.
Por isso sempre falaram na Racionalização, mas nunca
puderam encontrar o princípio básico desse ser, por
desconhecerem a razão do seu ser, a razão de serem animais
Racionais.
A luta da ciência e do conhecimento científico e
filosófico, sempre foi muito grande para ver se descobriam a
razão da origem do animal Racional, mas nunca conseguiram,
porque não dependia do animal Racional, por este não
conhecer a origem do seu ser. Que ser? O ser Racional que
deu origem ao animal Racional e que ninguém conhecia.
E hoje, todos vendo de que modo e forma. Encontra-se
em mãos de todos a Racionalização do animal Racional, por
conhecerem a razão do seu ser e a sua origem; vindo de fora
este esclarecimento, transcendentalmente, de outras paragens,
desconhecida dos habitantes da terra.
E assim, em mãos de todos; o verdadeiro conhecimento
da Racionalização, adquirido pelo conhecimento da
IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
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É um conhecimento vindo de outras fontes
desconhecidas do povo da terra, de outro horizonte, o
horizonte Racional.
O novo horizonte desconhecido dos habitantes da terra, o
horizonte Racional, o horizonte verdadeiro do animal
Racional, a Luz Racional, a luz verdadeira do animal
Racional, que, por desconhecer a sua origem, não podia
conhecer a sua verdadeira luz, a luz da razão do seu ser, a Luz
Racional.
Se existem é porque existe o fluído que originou o
micróbio para a formação do ser humano, então, no fluído
está a força mais poderosa do mundo, porque o fluído é que
deu origem aos seres.
Se os seres são poderosos, os fluidos muito mais, que
são os criadores e os causadores dos seres.
Então, no fluído está a força mais poderosa do mundo,
porque o fluido é quem deu origem a todos os seres que
existem no mundo.
Se não existisse o sol, não existiria o calor, se não
existisse calor, não existiriam os fluídos que estão dentro do
calor e se não existissem fluídos não existiriam vidas, não
existiriam seres.
E por serem degenerados e deformados dentro do fogo, é
que tudo e todos são diferentes uns dos outros, por isso eis a
razão das desigualdades, devido serem seres deformados, em
decomposição pelo progresso da degeneração.
Degeneração esta, feita pela multiplicação dos seres,
porque tudo que se multiplica diminui e, por esta
multiplicação, vindo à extinção dos seres.
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Então, está aí o embargo da extinção dos seres pelo
conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
A IMUNIZAÇÃO RACIONAL, sendo o carro de
transporte do fluído deformado, que deu causa a esse corpo
em matéria fluídica elétrica e magnética, desse mundo. Em
que habitam, para o verdadeiro mundo de origem, o mundo
Racional, ou seja, a PLANÍCIE RACIONAL.
Sim, porque não há efeito sem causa. Se existe esse
corpo em matéria fluídica elétrica e magnética do ser humano,
é porque existe a causa, que é o corpo fluídico deformado aí
dentro do calor.
A continuação deste maravilhoso conhecimento se
encontra no Livro UNIVERSO EM DESENCANTO, em
todas as livrarias da Guanabara.
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QUEM É O RACIONAL SUPERIOR?

É um ser completamente desconhecido da humanidade,
porque não é daqui do nosso mundo solar, das influências dos
fluidos elétricos e magnéticos; não pertence a este mundo dos
parasitas, que não sabem o porquê que aqui nasceram nem
muito menos o porquê que aqui vivem.
Vivem sob uma obscuridade porque nunca passou pelos
sentidos de semelhantes o porquê da existência, desta vida.
Porque não podiam de forma alguma darem explicações ou
definições, daquilo que não viram fazer. Quando aí nasceram
já encontraram tudo feito e por isso estão todos vivendo em
um mundo misterioso conservando todos os mistérios e os
enigmas, mas por não saberem o porquê estão vivendo em
cima desta terra.
Vivendo desta maneira, igualmente a um outro animal
qualquer que não sabe dizer, o porquê que vive assim. A vida
de todos, tornou-se uma incógnita e daí, quem não sabe o
porquê de sua existência, tinha mesmo que sofrer muito, igual
a um outro animal qualquer.
Esta é a vida que todos dizem que estão certos, e o
sofrimento em si mesmo como um sofredor, provando que
todos estão errados.
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NINGUÉM
CONHECE
O
CERTO,
SE
CONHECESSEM O CERTO NÃO SOFRIAM ESTÃO
CONHECENDO O CERTO AGORA PARA DEIXAREM
DE SOFRER DE UMA VEZ PARA SEMPRE, POR ESTAR
EM MÃOS DE TODOS O CONHECIMENTO DA
MUDANÇA PARA O SEU VERDADEIRO MUNDO DE
ORIGEM, A PLANÍCIE RACIONAL.
Então está aí toda a revelação do porquê este mundo é de
matéria e por ser matéria, o mal que todos fizeram a si
mesmo, se deformando em matéria, pelo rumo que tomaram
de degenerescência que até hoje a degeneração impera para o
extermínio desta geração desconhecida e do porquê que
ficaram assim.
E hoje conhecendo o porquê que assim ficaram ai está,
em mãos de todos o conhecimento para deixarem de assim
serem; sofredores sem saber o porquê.
Conheça a IMUNIZAÇÃO RACIONAL que é um
conhecimento transcendental que nos revela a origem da
humanidade. E dai todas as soluções da vida do ser humano.
É a bússola perfeita onde todos vão encontrar o seu equilíbrio.
Conheça a IMUNIZAÇÃO RACIONAL que é um
conhecimento transcendental que nos revela de onde viemos e
para onde vamos.
Este saber é dado pelo RACIONAL SUPERIOR, que é
um ser do mundo da origem dos seres humanos, para o
equilíbrio da humanidade pela IMUNIZAÇÃO RACIONAL,
onde estão as soluções de tudo na sua vida, lendo o Livro
UNIVERSO EM DESENCANTO.
UNIVERSO EM DESENCANTO chegou. Chegou o
tempo da IMUNIZAÇÃO RACIONAL para a conquista da
vida eterna.

CULTURA RACIONAL – 5º O

260

É tempo de conhecer a IMUNIZAÇÃO RACIONAL
através do Livro UNIVERSO EM DESENCANTO uma das
maiores descobertas do nosso século.
Este conhecimento nos é dado pelo contacto do
RACIONAL SUPERIOR que é habitante de um mundo
superior ao nosso.
Um grande passo, a conquista da eternidade pelo
conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Chegou o tempo da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Não
percam mais tempo para a conquista da vida eterna.
É tempo de conhecer a IMUNIZAÇÃO RACIONAL
para receber o tratamento fluídico, que é o maior remédio do
ser humano, para o prolongamento dos anos de vida.
Está doente? Conheça a IMUNIZAÇÃO RACIONAL
para receber o tratamento verdadeiro do ser humano, o
tratamento fluídico.
O maior remédio do ser humano é o fluido Racional;
para qualquer doença o tratamento fluídico Racional e, para
conseguir o tratamento fluídico leia o Livro UNIVERSO EM
DESENCANTO.
A IMUNIZAÇÃO RACIONAL evita as doenças por a
pessoa ficar IMUNIZADA pelo fluido bom, o fluido
Racional.
A IMUNIZAÇÃO RACIONAL prolonga os anos de
vida.
Por quê? Por o ser humano receber o tratamento fluídico,
o fluido Racional.
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Se obtém tudo isto lendo o Livro UNIVERSO EM
DESENCANTO.
Conheça a IMUNIZAÇÃO RACIONAL
equilíbrio, e o prolongamento dos anos de vida.

para

o

Está doente? Receba o tratamento fluídico que é o
verdadeiro remédio do corpo do ser humano conseguindo no
Livro UNIVERSO EM DESENCANTO.
O CORPO É MATÉRIA FLUÍDICA ELÉTRICA E
MAGNÉTICA. O VERDADEIRO REMÉDIO É O FLUIDO
RACIONAL, É O TRATAMENTO FLUÍDICO. O FLUIDO
É QUE DEU ORIGEM AO MICRÓBIO PARA A
FORMAÇÃO DO CORPO. TODAS AS CURAS DO SER
HUMANO ESTÁ NO FLUIDO RACIONAL, E PARA
CONSEGUIR O TRATAMENTO FLUÍDICO, LEIA O
LIVRO UNIVERSO EM DESENCANTO.
O MAIOR REMÉDIO DO SER HUMANO ESTÁ NO
FLUIDO RACIONAL.
PARA O CORPO EM MATÉRIA FLUÍDICA
ELÉTRICA E MAGNÉTICA, O VERDADEIRO REMÉDIO
É O FLUIDO DE SUA ORIGEM, O FLUIDO RACIONAL,
QUE É A CAUSA E A RAZÃO DESSE CORPO.
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O MELHOR PASSEIO E A MELHOR DISTRAÇÃO É
NA ESTRADA RACIONAL CAMINHANDO PARA O
NOSSO MUNDO DE ORIGEM

Portanto a maior distração, a melhor distração a melhor
diversão, e o melhor passeio, é na estrada Racional com o
Livro na mão. Com o Livro na mão, chega-se mais depressa
ao seu mundo de origem que esperava, mas é preciso o Livro
na mão, perder tempo para que, com coisas sem proveito, para
aumentar o sofrimento, para aumentar os padecimentos, para
alimentar os padecimentos, para alimentar as ruínas de si
mesmo.
Com o conhecimento que todos já possuem não é mais
para se perder tempo com ilusões, com fantasias, com
diversões, com distrações, para proporcionar o desequilíbrio,
porque o distraído é um perdido, distraídos com fantasias,
com futilidades, com ilusões, com passeios, que só alimenta o
atraso e o embrutecimento do animal Racional.
Não estão mais em tempo, de perder tempo, com coisas
inúteis, para si mesmo, com coisas que sempre alimentou o
sofrimento, com coisas que sempre multiplicou o sofrimento
de todos, fantasias, ilusões, distrações, passeios que a
correspondência não é boa, não é boa por perder tempo.
Portanto não estão mais por conta do conhecimento que
tem, não é mais admissível o desequilíbrio e a inconsciência,
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perder tempo, é para os inconscientes, e por perderem tempo
com todas essas coisas do elétrico e magnético, é que está aí o
desequilíbrio de todos e a multiplicação das ruínas, a
multiplicação do sofrimento, que os inconscientes adotaram
como elemento de prestígio, por não conhecer o que estão
conhecendo agora, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Até então pela inconsciência que todos vinham
mantendo, vinham vivendo inconscientemente esta bem que
se alimentassem com essas coisas do nada, com essas coisas
que acaba tudo em nada. Hoje já conhecendo o tudo
verdadeiro, de onde vieram e para onde vão, não são mais
para manter a inconsciência, a inconsciência se mantinha
quando não conheciam o que agora conhecem, a definição do
seu ser, a definição do mundo, a definição de tudo e de todos.
Agora, tem que marchar na estrada consciente, a estrada
Racional, a estrada da volta de todos ao seu mundo de origem,
pelo conhecimento Racional que está aí em suas mãos, tem
que marchar Racionalmente, conscientemente pela estrada
que vai dar no mundo da origem do animal Racional.
Então todos de volta ao seu verdadeiro mundo de
origem, a PLANÍCIE RACIONAL, a estrada da felicidade do
animal Racional, a estrada do equilíbrio' do animal Racional a
estrada Racional, a estrada da IMUNIZAÇÃO RACIONAL
para que todos cheguem o mais depressa possível na sua
verdadeira mansão, no seu verdadeiro mundo de origem, no
seu verdadeiro paraíso, porque lá não há sofrimento de
espécie alguma, todos são puros, limpos e perfeitos com seu
progresso de pureza.
Portanto pelo que já conhecem e sabem não são mais
para dar crédito à asneiras e a bobagem, as asneiras da matéria
as bobagens da matéria porque não são mais inconscientes,
quando eram inconscientes, esta bem que assim vivessem mas
agora não são mais inconscientes. Agora são conscientes com
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o seu verdadeiro rumo em mãos, a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL.
Portanto, tratem de marcharem dentro da estrada
Racional, que o caminho do animal Racional é este, a estrada
do animal Racional é esta, e a estrada Racional não é esta aí
do bicho como estavam vivendo, não é esta aí da lama, como
estavam vivendo, não é isto aí na matéria como estavam
vivendo, das ilusões, das aparências, e fantasias, não é esta aí
do sofrimento noite e dia, não é esta aí dos padecimentos
cruéis, do desequilíbrio, estavam aí assim desse jeito, assim
dessa maneira, porque não conheciam o que estão conhecendo
agora, não sabiam o que estão sabendo agora.
Portanto nasciam como conhecem e como sabem
Racionalmente, que esta sim, que é a verdadeira estrada do
animal Racional, a estrada Racional a estrada que vai dar no
verdadeiro mundo do animal Racional, que vai dar no paraíso
do animal Racional, que vai dar no verdadeiro mundo de sua
origem, e da origem de tudo que aí está deformado, pela
degeneração e as transformações que passaram.
Portanto, a estrada do animal Racional, está aí em mãos
de todos, e por isso Livro na mão, não percam mais tempo
com a vida inconsciente, e sim cem a vida consciente, a
verdadeira estrada do animal Racional, é a estrada que vai dar
no mundo de sua origem, a estrada Racional, a estrada onde
todos são eliminados pela sua verdadeira luz, a Luz Racional
pelo seu verdadeiro sol, uma hipótese, do seu verdadeiro
mundo, de origem a PLANÍCIE RACIONAL.
Então não percam mais tempo, com os pertences da vida,
dos inconscientes, da vida do encanto, da vida do encantado,
que vivia dentro deste encanto sem saber por que, nem para
que, vivendo igualmente a outro animal qualquer que
desconhece a sua origem, por viver assim inconscientemente.
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Mas agora pelo que sabem, pelo que conhecem, não são
mais para dar valor aquilo que não tem valor, o nada, os
pertences aí da matéria, o valor daí não é nenhum, porque
morre fica tudo aí. O que adiantou as fantasias, nada. O que
adiantou as aparências, nada. O que adiantou as distrações, os
passeios? Nada.
Então chega de permanecer e viver inconscientemente,
permanecer com a inconsciência, liberte-se do que não serve,
e abrace o que serve, abrace o que é de mais importante em
sua vida que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL que é viajar na
estrada Racional, a estrada da paz, da felicidade, da
fraternidade, do verdadeiro amor aos eternos ao seu mundo de
origem.
Pelo que sabem e conhecem, e estão sentindo, não são
mais para viverem como um inconsciente e sim, para viverem
conscientemente, para viverem com consciência, por já
conhecerem o que estão conhecendo, de onde vieram e para
onde vão. O princípio e o fim do elétrico e magnético que é
este mundo encantado, que era este mundo encantado, que
estava aí igualmente a uma caverna.
Todos se transformando em caveira, sem saber por que,
todos indo para uma cova, sem saber por que, todos dentro
desta caverna sem saber por que todos conversando, todos
esses enigmas sem saber por que, sem poderem dar solução
do porquê da existência desta caverna, e de todos que aí
estavam e que aí está dentro desta caverna.
E assim é preciso que todos, em benefício de si mesmo,
não percam mais tempo com este nada que por ser nada, já
sabem muito bem não adianta nada. E sim toda atenção deve
ser pouca para a estrada Racional, para a estrada de seu
mundo de origem, para a estrada da mudança deste mundo de
todos que aí estão neste mundo, que não é do animal Racional
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para o mundo verdadeiro do animal Racional que é a
PLANÍCIE RACIONAL.
Então Livro nas mãos, noite e dia, para marchar certo, na
estrada certa, a estrada do seu mundo de origem a estrada
Racional.
Agora, para nascer o equilíbrio Racional no animal
Racional o que é preciso? A persistência na leitura, a
persistência na leitura traz o equilíbrio no animal Racional, e
a consciência verdadeira Racional.
Agora, não tem persistência na leitura, custa e custa
muito haver o equilíbrio Racional porque lê, esquece, e fica
na mesma, como coisa que nada soubesse.
E assim é preciso a persistência na leitura, e por isso
digo: LIVRO NAS MÃOS NOITE E DIA. Para que se
imunize o mais depressa possível.
A luz do animal Racional é a luz do mundo de sua
origem a PLANÍCIE RACIONAL e é preciso que o animal
Racional entre em contacto com o mundo de sua origem, para
receber todas as orientações precisas, para o equilíbrio, e
felicidade do animal Racional na Terra.
Enquanto não tiverem este contacto, tem que sofrer
muito, porque estão em contacto do mundo que não é o seu,
ligado a estas duas correntes, o elétrico e magnético que são a
causa de todo o sofrimento, e de todas as ruínas do animal
Racional.
O animal Racional tem que entrar em contacto com o
mundo de sua origem o mais depressa possível, para embargar
todo o sofrimento de sua vida, e para serem embargados todo
o sofrimento da vida de todos.

UNIVERSO EM DESENCANTO – 5º O

267

Para entrar em contacto é preciso saber que primeiro: o
que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL e para saber tem que ler e
reler, ler e reler, ler e reler se ler poucas vezes esquece, e
esquecido, nada feito, porque o conhecimento é mui grande
são vinte e um (21) Livros e não relendo sempre esquece,
escapa muita coisa e esquece de muita coisa, coisas
importantíssimas que está faltando para o equilíbrio do animal
Racional.
Então há necessidade grandiosíssima, a bem de si
mesmo ler e reler, ler e reler, ler e reler, ler e reler, que por
meio da leitura vem o desenvolvimento Racionalmente entra
em contacto com o seu mundo de origem, a PLANÍCIE
RACIONAL. Entra em contacto com os habitantes do mundo
de sua origem a PLANÍCIE RACIONAL. Então neste
momento, de grande desequilíbrio de todos universalmente, o
desequilíbrio de todos é grande, e por isso, eis a razão das
confusões, entre grandes e pequenos, eis a razão dos
desentendimentos entre grandes e pequenos, as brigas, as
guerras, e os descontentamentos entre grandes e pequenos.
Então nestas horas em que todos estão atravessando
neste mundo, nestas horas de indecisões, nestas horas, que
ninguém sabe mais o que deva fazer para viver em paz, nestas
horas que todos atravessam sem garantias, nestas horas, em
que todos perderam a confiança de tudo, e per isso, todos
desconfiados todos vivendo desconfiados, todos vivendo com
mede, todos vivendo com receio, receosos nestas horas em
que o pavor tomou conta de todos, todos agonizando, todos
em agonia, nestas horas, em que ninguém tem mais confiança
nem em si mesmo, nestas horas, em que todos, vivem
desconfiando uns dos outros, ninguém tem mais confiança em
ninguém, nestas horas, em que o desequilíbrio vem tomando
conta de todos, aonde iriam chegar, vivendo todos dessa
maneira, todos nervosos, todos sem sossego, todos
agonizando, todos desesperados, uns mais, outros menos.
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As ambições, enfim, num montão de ruínas sobre todos,
e todos apavorados com a situação de si mesmo, e de todos, e
dizendo muitas vezes consigo mesmo: Eu não sei onde vamos
parar, com esta situação, ninguém mais vive em paz, todos
intranquilos e todos com medo. O mundo está chegando a um
ponto que daqui um pouquinho ninguém se entende mais,
daqui um pouquinho, estão todos desentendidos porque as
pessoas já não estão mais aí se entendendo a si mesmo.
Muitos já não se entendem a si mesmo.
E assim é preciso que, para por termo a esta calamidade
toda e por termo neste montão de ruínas, acabar com este
montão de ruínas, para findar os males da vida que aí estão e
os males do corpo, procurarem imediatamente a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Para entrarem em contacto
com seu verdadeiro mundo de origem com os habitantes do
seu verdadeiro mundo de origem, para adquirirem forças
poderosas, para adquirirem todas as orientações precisas para
o equilíbrio de si mesmo, e o equilíbrio de todos, e por termo
à todas essas ruínas, se livrar de todas essas ruínas, nascendo
então na vida de todos, a verdadeira felicidade, a paz, a
alegria, e o prazer e o gosto de viver e o prolongamento dos
anos de vida.
Então é preciso que todos entrem em contacto com os
habitantes do seu verdadeiro mundo de origem, a PLANÍCIE
RACIONAL, para que receba o tratamento fluídico, para o
equilíbrio de todos, para o bem de todos, para a felicidade de
todos, para a paz de todos, para o bem. Enfim reine entre
todos para por termo em todas essas ruínas, para por termo a
todas essas agonias, a todos esses males, que vem
desesperando todos.
Então não percam tempo, perdendo tempo para que?
Para sofrerem mais do que já tem sofrido, para penar mais
ainda do que tem penado, para viver as ilusões assim dessa
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maneira, não percam mais tempo, trate de ler, e reler, e reler
sempre, para conhecer precisamente o verdadeiro
conhecimento Racional que é muito diferente desse aí do
encanto do animal Racional.
O animal Racional nunca conheceu a sua origem e por
desconhecer a sua origem, é que sofriam aí dessa maneira,
sem saber por que, por não saber a sua origem, se
desconheciam a sua origem não podiam conhecer o seu
verdadeiro natural que é de Racionais, puros, limpos e
perfeitos.
Então viviam aí desta maneira, encantados, mantendo o
sofrimento de si mesmo e de todos, sem saber como dar
solução, sem saber, dar solução, sem saber se ver livre dele, e
por não saber se ver livre dele por ser animal Racional é que
ele se multiplicava sempre como aí está o sofrimento sempre
se multiplicando.
Sempre todos vieram de mal a pior e não de bem a
melhor até que chegaram neste ponto, o de viverem sem
garantias, até que chegaram a este ponto, exposto a todos os
males, como estão todos, expostos a todos os sofrimentos.
O sofrimento natural, do natural deformado, que são as
doenças, as epidemias, e tudo enfim, e o sofrimento artificial
que são os envenenamentos, pelos gases da atmosfera,
atmosfera poluída, atmosfera envenenada, e o sofrimento
proporcionado pelas artes.
Enfim aí expostos a todas as ruínas naturais deformadas
e artificiais.
Uma verdadeira calamidade, na vida calamitosa, por
estarem aí expostos, a tudo quanto é de sofrimento, sem poder
se livrar dele, e por isso sendo vítima, de todas as formas,
vítimas de todas as maneiras.
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Então, o que davam de fazer para evitar todas essas
ruínas; entrarem imediatamente pelo contacto com os
habitantes do seu mundo de origem, com os habitantes do seu
mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Para serem
orientados, Racionalmente e serem afastados, e ser afastado
todas as ruínas do corpo, e todas as ruínas da vida.
Então não está aí a IMUNIZAÇÃO RACIONAL em
suas mãos? O que é que estão esperando? Mais? Serem
vítimas das ruínas aí do elétrico e magnético tratem de ler,
não percam mais tempo, ler e reler, para conhecer o que é
IMUNIZAÇÃO RACIONAL e entrar em contacto com o seu
verdadeiro mundo de origem, com os habitantes do seu
verdadeiro mundo de origem, para receber todas as
orientações precisas, para o seu equilíbrio na vida, para o bom
andamento de sua vida, para que seja afastada todos os males
do corpo, e todos os males da vida.
Portanto chega de perder tempo, aí no elétrico e
magnético. A vida aí do elétrico e magnético, é como sabem,
é como estão vendo, sofrer sempre, sem sossego sempre, e
cada vez pior, diminuindo os anos de vida pelo sofrimento
constante, pelo sofrimento atordoante, pelo sofrimento que
não é brincadeira, pelos padecimentos, pelas passagens
desoladoras e chocantes e humilhantes nesta vida do elétrico e
magnético.
Então, querem ficar sendo guiados pelo mal pelo
magnético, pelo elétrico, depois de conhecer como se pode se
ver livre do sofrimento, depois de conhecer a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL. Ainda continua perdendo tempo com o mal de
si mesmo; não querem sofrer, e mantém o sofrimento de si
mesmo, por estar agarrado ao magnético e ao elétrico por
estar agarrado ao mal.
Querem se ver livre dele, e agarrado com ele, e sendo
vítima dele, do magnético e do elétrico e depois de conhecer a
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IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Depois de conhecer como
eliminá-lo de sua vida, depois de conhecer o maior bálsamo, o
maior remédio, do animal Racional. O remédio da felicidade
eterna do animal Racional, o remédio fraternal, o remédio
Racional.
Não perca tempo mais, leia e releia para conhecer o que
é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, e entrar em contacto com os
habitantes do mundo de sua origem, para se livrar desses
martírios, desses pesadelos infernal, dessa vida do elétrico e
magnético que só brilha o mal, a maldade, sobre todos os
pontos de vista, sobre todos os aspectos, seja um nobre
Racionalmente, e não um indigno do elétrico e magnético.
Então não estão vendo que o sofrimento de todos se
multiplica cada vez mais? Cadê a paz? Ninguém tem? Cadê o
sossego? Ninguém tem. Ninguém mais vive em paz, ninguém
mais vive sossegado.
E daí esta consumição de vida, diminuindo os anos de
vida. E adquirindo enfermidades para a destruição de si
mesmo o mais depressa possível.
Então depois de conhecer o que é IMUNIZAÇÃO
RACIONAL, deixa de ler os Livros, para ter o conhecimento,
para eliminar os males da vida, e os males do corpo, para
continuar perdendo tempo com as coisas do magnético, e do
elétrico, com as coisas do fluido do elétrico e magnético.
Tratem de embargar o seu sofrimento, que não faz graça
para ninguém rir, trate de entrar em contacto com os
habitantes do mundo de sua origem a PLANÍCIE
RACIONAL.
Se são animais Racionais, porque são de origem
Racional, a origem é Racional, e somente as orientações do
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mundo da origem do animal Racional é que pode equilibrar o
animal Racional, só as orientações do mundo de origem do
animal Racional, é que pode trazer a felicidade eterna, a paz
eterna, entre todos. Sim o bom entendimento, a boa
compreensão entre todos, por todos serem orientados pelos
habitantes do mundo de sua origem.
Somente os habitantes do mundo da origem do animal
Racional, é que pode trazer a felicidade eterna, a paz eterna,
entre todos. Sim o bom entendimento a boa compreensão
entre todos por serem orientados pelos habitantes do mundo
de sua origem.
Somente os habitantes do mundo da origem do animal
Racional, é que podem orientar os animais Racionais para a
sua felicidade.
Portanto não percam mais tempo, com as ilusões, com as
fantasias, com as artes, do elétrico e magnético, com as artes
do mal, com a linha do mal, e por isso estão todos aí mal,
sofrendo de Herodes a Pilatos.
Tratem de entrar imediatamente, em contacto com os
habitantes do mundo de sua origem, porque somente para a
felicidade e para a paz do animal Racional, somente sendo
orientado pelo mundo de sua origem, e não aí do elétrico e
magnético. Esses fluidos do mal, ao qual estão ligados, e para
desligar, é preciso conhecer o que é IMUNIZAÇÃO
RACIONAL.
Portanto estão vendo, que o animal Racional, para ser
feliz, a vida inteira, e ter paz para o resto da vida, só sendo
orientado pelo mundo de sua origem, pelos habitantes do
mundo de sua origem a PLANÍCIE RACIONAL. Porque só
podem ser equilibrados, pelas forças e orientações do mundo
de sua origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
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Estas repetições são precisas, para uns para outros não.
Para uns uma palavra só chega, e para muitos é preciso uma
infinidade de palavras, e as muitas vezes ainda é pouco.
Portanto essas repetições não são para todos, são necessárias
para os que precisam dela.
Então tratem de entrarem imediatamente em contacto, e
para entrar em contacto, é preciso ler e reler, ler e reler, para
poderem entrar em contacto, para saberem o que é
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, e entrarem em contacto com os
habitantes do mundo de sua origem a PLANÍCIE
RACIONAL e seus irmãos que lá estão puros, limpos e
perfeitos, porque somente o mundo de sua origem é que pode
trazer o equilíbrio de todos aqui nesta vida do encanto, nesta
vida de sonhos e ilusões, nesta vida das fraquezas, por serem
matéria é que são fracos.
E por não saberem o porquê que aí viviam é que eram
fracos, mas agora não agora não são mais fracos, porque está
aí em mãos de todos a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
O animal Racional para ser feliz, a vida inteira, para ter
paz, a vida inteira, para que todos se entendam, para que todos
se compreendam, só mesmo, ou somente sendo orientados
pelo seu mundo de origem, pelos eternos do seu mundo de
origem, os habitantes da PLANÍCIE RACIONAL.
E para ter esse contacto rápido, é ler e reler, ler e reler,
ler e reler, não perder tempo, para ter convicção do que é
IMUNIZAÇÃO RACIONAL convicção pelas provas
exuberantes que aí estão.
E assim está aí o maior tesouro do animal Racional, a
maior riqueza do animal Racional, a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL. O que o animal Racional estava precisando.
Neste momento em que todos atravessam no mundo,
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agonizando, agonizando dia e noite, sofrendo, neste
desequilíbrio infernal. Nesta vida em que todos vinham
sofrendo assim desta maneira, sem saber por quê.
E hoje todos sabendo o porquê deste flagelo, o porquê
desta monstruosidade toda, o porquê desta catástrofe, e o
porquê de tudo, porque sofriam, e não sabiam por que, porque
todos desconheciam a sua verdadeira origem, e por isso não
sabiam o porquê que eram assim, sofredores desse jeito.
E uma vez desconhecendo a sua verdadeira origem,
desconheciam o seu verdadeiro natural. E hoje todos estão
conhecendo, todos estão conhecendo, todos estão conhecendo
o seu verdadeiro mundo, a sua origem, o seu verdadeiro
natural de Racionais puros, limpos e perfeitos e o porquê que
ficaram assim, como estão, e o porquê que se deformaram
assim, como estão e o porquê que degeneraram-se assim,
como estão.
Hoje sabendo o porquê de tudo isso, e vendo que tinham
de ser mesmo assim sofrer mesmo desse jeito, por
desconhecerem a sua verdadeira origem, o seu verdadeiro
natural.
E agora com o conhecimento do seu verdadeiro natural,
da sua verdadeira origem em mãos, sabendo, e vendo, e
conhecendo, como pode se livrar, do sofrimento para sempre.
E assim, tratem de ler, e reler, para ter um contacto mais
depressa possível, com os habitantes do seu mundo de origem
com seus irmãos que são os Racionais, puros, limpos e
perfeitos que lá estão, na PLANÍCIE RACIONAL, no mundo
Racional.
E assim, tratem de conhecer profundamente o que é
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para se unir aos seus irmãos,
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ter contacto com seus irmãos, se unir aos eternos de outro
mundo, ter contacto com os eternos do outro mundo, o
mundo, Racional o mundo que deu consequência a este, esta
deformação Racional, porque tudo é de origem Racional, e
assim não tem como nascer. Tratem de ler e reler, ler e reler,
ler e reler, diariamente, quanto mais vezes melhor, para ter
contacto imediatamente com seus irmãos, do seu verdadeiro
mundo de origem, o mundo Racional, a PLANÍCIE
RACIONAL.
Estavam aí, como estão aí, dentro deste mundo
encantado, sem saber o porquê dele, e penando sempre sem
saber por que, todos com seus desacertos, e todos procurando
acertar, e o acertar ficava sempre por encontrar, ficando todos
sempre por acertar e sempre procurando acertar.
Acertar numa deformação desta, como podiam, de
maneira alguma, o que vai mal, acaba mal, a que vai torto
acaba torto, o que vai deformado, acaba deformado e cada vez
se multiplica mais, e por isso mal por si mesmo se destrói,
porque vai sempre multiplicando o mal, como poderiam
acertar, nunca. Quanto mais procuravam acertar, mais se
desacertava, porque tudo que vai se degenerando, vai para
pior, e o mundo para pior sempre, como podiam acertar nunca
que poderiam acertar, acertar ficava sempre na vontade, na
vontade de acertar e todos por acertar.
Procurando acertar de todas as maneiras, de todos os
jeitos, de todos os modos e nunca acertando, sempre por
acertar sempre num desequilíbrio infernal, sempre sofrendo,
sempre penando, e os desacertos sempre imperando, e sempre
procurando acertar, e sempre por acertar, não podiam acertar
nunca, numa deformação desta, deformação quer dizer: tudo
imperfeito tudo cheio de defeitos, deformação quer dizer:
tudo aparência, hoje é bom, amanhã não, hoje presta amanhã
não, serve, e por isso nunca poderiam acertar, e sempre todos
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com a mania de querer acertar, acertar na lama o que? Acertar
na matéria o quê? Pois, se tudo se acaba, nada tem garantia,
como é que podiam acertar?
Está certo hoje aparentemente, amanhã não está, e
amanhã o certo já é outro, está bom hoje aparentemente, já
amanhã não está, serve hoje aparentemente amanhã não serve.
E assim, a vida dos inconscientes, a vida do encanto, a vida
dos encantados, a vida dos doentes, porque matéria provém de
uma doença e por ser doença, é que por si mesmo se destrói,
vai se destruindo naturalmente e per isso se escapa de novo,
de velho não escapa, porque por si mesmo vai se destruindo, é
um doente, por matéria, e desacertando em tudo na vida,
porque a vida já é um desacerto, a idade vai chegando, vai
tudo se modificando, daqui um pouquinho arrastando os pés,
daqui um pouquinho com o pau na mão, com a bengala na
mão, e daqui a um bocadinho nem com bengala, se destruiu.
Então quem vai se destruindo não pode acertar, e por não
se conhecerem, todos iludidos consigo mesmo, procurando
acertar, acertar o que? Se todos vão em desacerto consigo
mesmo, pelas origens naturais das coisas, pelas ordens
naturais da vida, por serem matéria, pois se vão desacertando,
vão ficando velhos, vão se destruindo, vão perdendo as forças,
até perder totalmente? Então acertou o quê? O que estava
procurando acertar, se vão todos assim desse jeito se
destruindo, porque o mal por si mesmo se destrói?
Basta ser matéria para ser uma doença, e a doença vai
destruindo por ser mal, e o mal vai se destruindo.
Então nunca poderiam acertar, e com a mania de acertar,
o inconsciente é assim mesmo, a vida do inconsciente por que
não sabiam por que eram assim, não sabiam por que viviam
assim; e viviam todos iludidos desta maneira, traindo a si
mesmo, traidores de si mesmo, falsos para si mesmo, porque
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deixando-se dominar pelas ilusões, pelas fantasias pelas artes,
traindo a si mesmo, a fantasia é uma coisa falsa, as artes, é
uma coisa falsa, e por isso tudo se acaba. Que vida! Que vida
que só cheirava mal, e que só cheira mal ainda, porque só
cheira sofrimento ainda.
Portanto, tratem, não percam mais tempo de conhecer a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Para sair deste caos, para sair
desta miséria, para sair desta fonte de perdidos, para sair desta
fonte do mal, para sair deste entulho de asneira, para sair
desta confusão, chega de perder tempo com este acúmulo de
asneiras. Eram cegos, e agora não são, pois tem em mãos a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Tratem de entrar em contacto
com seus irmãos, com seu mundo de origem, a PLANÍCIE
RACIONAL.
Somente o mundo do animal Racional é que pode
orientá-lo, para que viva nesta vida da terra e tudo dando
certo, por estar sendo orientado pelo mundo de sua origem.
Somente a origem do animal Racional é que pode orientar o
animal Racional. Porque na origem está tudo.
Então só os habitantes do mundo de sua origem, é que
podem orientar o animal Racional, e para ter esse contacto é
só conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Só quem
sabe o que o animal Racional precisa, só os habitantes do
mundo de sua origem, e não do mundo do animal Racional.
Nasceu, porque nasceu neste mundo elétrico
magnético, mas a origem é outra, é RACIONAL.

e

Então, para o bem e a felicidade do animal Racional
prevalece as orientações do mundo de sua origem e
prevalecerão as orientações do mundo de sua origem, e não de
um mundo a qual o animal Racional não pertence, que é aí do
fluido elétrico e magnético.
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Então tratem imediatamente de conhecer o que é
IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para ter contacto com o seu
mundo de origem e ser orientado pelos seus irmãos, os
Racionais, puros, limpos e perfeitos.
E assim, erraram esta temporada toda, aí no elétrico e
magnético a espera que um dia viessem a saber e conhecer o
porquê deste mundo, e o porquê desta vida, e do porquê da
vida assim ser. E hoje chegando em mãos de todos a planta
deste encanto, a revelação deste rincão de sofrimento, deste
rincão de amarguras, deste rincão de tantos padecimentos.
E assim, até que um dia a febre foi curada, todos tinham
ânsia de saber, do porquê que assim eram. E hoje, todos
sabendo o porquê que assim são.
A felicidade do animal Racional depende de entrar em
contacto com seus irmãos que lá estão, no seu mundo de
origem. O animal Racional entrando em contacto com os seus
irmãos, começa a se entender com eles, a conversar com eles,
a serem orientados por eles, Racionalmente, recebendo todas
as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida, ai desta
vida da matéria, e tudo dando certo na vida do animal
Racional, por serem orientados pelo mundo de origem, pelos
seus irmãos que são Racionais, puros limpos e perfeitos.
Portanto tratem de banir o sofrimento da vida, e o
sofrimento do corpo, entrando imediatamente em contacto
com seus irmãos, os eternos da PLANÍCIE RACIONAL. Para
o equilíbrio do animal Racional.
Então nascendo no animal Racional pelo conhecimento
da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a Vidência Racional, e
vendo tudo quanto é de Racional, naturalmente, como estão
vendo tudo aí do elétrico e magnético naturalmente a vidência
do animal Racional. É conseguida no conhecimento da
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IMUNIZAÇÃO RACIONAL, mas é preciso conhecer
convictamente e não superficialmente, entende muito
vagamente o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, mas não
sabem profundamente o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Lendo poucas vezes muito pouco adquire do
conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL e este muito
pouco, não dá para ter contacto com os habitantes da
PLANÍCIE RACIONAL. É preciso conhecer profundamente.
E assim hoje, todos tendo em mãos o verdadeiro
conhecimento do seu verdadeiro natural da sua verdadeira
origem, de animais Racionais.
Para os estudiosos e persistentes na leitura, alcançam
imediatamente o contacto com os eternos, que são seus irmãos
na PLANÍCIE RACIONAL.
E assim vieram dar este passeio aí embaixo, neste chão
terreno, cheio de lutas, cheio de guerras, cheios de indecisões,
cheios de esperanças, cheio de tudo que não correspondia o
que todos necessitavam, a definição do seu ser, e a definição
do porquê de sua existência aí nesta terra, e do porquê de sua
existência do mundo, a definição do mundo, e a definição de
tudo.
Então estavam cheios de tudo, que não podia
corresponder e por isso todos sofriam sem saber por quê. E
hoje estão sabendo o porquê morriam sem saber por quê.
E hoje sabendo por que, vivendo por que tinham vida,
vivendo de fantasia, traindo a si mesmo, vivendo de ilusões,
traindo a si mesmo, vivendo enganados, horrivelmente deste
jeito e por isso o sofrimento tinha mesmo que se multiplicar,
por viverem contra a si mesmo, quem vive enganado e iludido
vive contra a si mesmo, e quem está enganado sofre muito, e
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por desconhecer o porquê disto tudo diziam: A vida é de
sofrimento até morrer.
E ficavam nesta matemática sem poder dar solução do
que mais desejavam, por termo ao sofrimento da vida e ao
sofrimento do corpo, vivendo todos contra a si mesmo, e por
viverem contra a si mesmo, o sofrimento de todos
aumentando sempre, por viverem a si mesmo. Se vivessem a
favor de si mesmo, não sofreriam, porque tudo correria a
favor, mas por viverem contra a si mesmo é que o sofrimento
sempre se multiplicou, baseado em que, a vida se baseava em
que, em ilusões, em fantasias e porque tudo é arte. A arte é
uma fantasia, a arte é uma ilusão e todos vivendo assim
horrivelmente assim desta maneira traídos pelas fantasias,
traídos pelas artes, traídos pelas ilusões, tinham mesmo que
multiplicar os sofrimentos de si mesmo e de todos.
Eis a razão das ruínas do mundo se multiplicarem, se
multiplicando de uma forma tal, chegando ao ponto, de
muitos não resistir, sofrer tanto chegando ao ponto de não
resistir tanto sofrimento, agoniados, a agonia de todos era
grande, as indecisões, as incertezas, enfim o desespero, o
desequilíbrio, desconfiado com tudo, com medo de tudo,
vivendo assombrados, vivendo ricos de sofrimento, por
alimentar uma vida, qual não era, não é a vida verdadeira, por
estarem fora do seu verdadeiro natural por estarem fora do seu
verdadeiro mundo de origem, vivendo aí neste mundo do
elétrico e magnético sem saber o porquê, sem saber o porquê
do elétrico e magnético, sem saber o porquê esta vida se
constituiu assim desse jeito.
Assim desta maneira horrivelmente, assim deste modo,
com tanta confusão, todos confusos consigo mesmo, todos
vivendo de aparências remediando até não poder mais, uma
vida crítica, uma vida insuportável, a vida da matéria, a vida
do mal, somente o mal, por se matéria, uma vida de doente,
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uma vida de remediar, até não poder mais remediar, uma vida
de sonhos de olhos abertos, sonhando sem saber por que,
sonhando com este mundo elétrico e magnético sem saber por
que, vivendo de coisas imaginárias, arquitetando planos, de
experiências, e sempre em experiências, experimentando tudo
para acertar ou não.
Vivendo nesta incerteza, neste desequilíbrio, uma vida
que certas horas, a pessoa se desanimava de viver, certas
horas o animal Racional se desanimava de viver e muitas
vezes desanimados de tudo, pedia até o extermínio de si
mesmo, pedia até a morte.
Não resisto mais, não agüento mais suportar esta vida
assim deste jeito.
E o desespero se apoderava das pessoas por não saber o
porquê que estava aí vivendo, assim deste jeito horrivelmente,
de ilusões e nada mais, traídos por esse embusteirismo
grosseiro.
Vivendo apegados a coisas imaginárias, que não podia
trazer lenitivos para ninguém nem trazer o equilíbrio de
ninguém.
Então vivia a pessoa desesperançada de tudo, dizendo o
seguinte: Eu nasci neste mundo sem saber por que, aqui vivo
perdido, sem saber por que vivo, sofrendo sempre, sem que
ninguém me diga o porquê, que sofro tanto, o que me adianta
viver assim?
Então aí chegando no auge do desespero, da loucura, e
do desequilíbrio total. Ainda mais dizendo: Isto é uma vida,
que quanto mais se vive mais se sofre, mais se pena, e o
sofrimento cada vez a pior, que vida que nos fez assim, por
não saber assim falando, não teve compaixão, e por isso
sofremos sem saber por que, morremos sem saber por quê.
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Uma vida inútil, um tempo perdido, de lutas sem
recompensa, porque aqui nesta vida da matéria tudo se acaba,
e por tudo se acabar, o que adianta lutar tanto, para no fim, a
recompensa ser nada, a recompensa do nada é nada a luta do
nada, é nada.
Então para que lutar tanto para no fim a recompensa é
acabar em nada, começamos do nada, surgimos do nada sem
saber por que, e vivemos lutando por esse nada, para tudo
acabar em nada.
Então muitos argumentando assim, e dizendo: Esta vida
tão misteriosa, que nós não sabemos de onde viemos, esta
vida enigmática, cheia de enigmas, por nós desconhecermos o
porquê que assim somos, por nós desconhecermos a nossa
origem, por nós desconhecermos o nosso verdadeiro natural.
Porque ninguém se conforma com este natural, porque
ninguém se conforma com o sofrimento, nem muito menos
com o extermínio da vida, ninguém se conforma, todos tem
pavor da morte e todos tem pavor do sofrimento, e não sabiam
o porquê, e por isso não sabiam como por termo ao
sofrimento e a morte.
E hoje, todos sabendo o porquê de tudo isto, o porquê
que esta vida se constituiu ou foi constituída ou está
constituída assim desse jeito, desta maneira.
Hoje todos sabendo o porquê, qual foi os primeiros
passos que deram para assim ficarem.
Hoje todos sabendo de onde saíram, como saíram, de
que modos e de que forma. Hoje todos sabendo de onde
vieram e para onde vão. Hoje todos sabendo, todos
conhecendo, o seu verdadeiro mundo de origem. Hoje todos
sabendo e conhecendo como por termo ao sofrimento e como
por termo a esta condenação a extermínio.
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E assim hoje, todos vendo nestas páginas brilhantes, o
verdadeiro conhecimento do porquê todos eram assim, e do
porquê que o mundo assim é.
E agora todos procurando meios e modos, para se
Imunizarem o mais depressa possível pelo conhecimento da
IMUNIZAÇÃO RACIONAL para pôr termo ao sofrimento da
vida, e ao sofrimento do corpo, por ficarem ligados ao seu
mundo de origem, pelo fluido Racional, do seu verdadeiro
mundo a PLANÍCIE RACIONAL desligando então do corpo
a parte animal e dos fluidos elétrico e magnético causador de
todo esse desequilíbrio e de todo esse sofrimento porque não
há sofrimento sem causa, a causa do sofrimento do animal
Racional são as do fluido elétrico e magnético que não
pertence ao animal Racional.
O fluido animal Racional é o fluido do mundo de sua
origem fluido Racional.
Então vejam o porquê que sofriam tanto, agora estão
sabendo o porquê que eram sofredores, e o porquê que eram
mortais, todos ansiosos por saberem o que estão sabendo hoje,
conhecendo o que estão conhecendo hoje porque ninguém
vivia satisfeito, viviam todos insatisfeitos, devido o
sofrimento permanecer dia e noite, e não sabiam o porquê, e
hoje sabendo o porquê e sabendo como deixar de sofrer, e
sabendo como deixar de assim ser, pelo conhecimento do seu
verdadeiro mundo de origem. O mundo de origem do animal
Racional é o mundo Racional, a PLANÍCIE RACIONAL.
Agora veja quantas lutas perdidas, quantos passos em
vão, quanta confusão porque desconheciam o porquê que
assim são. Ninguém sabia o porquê que assim era. Nascer,
sofrer, padecer, agonizar e se acabar, e se findar e morrer,
ninguém sabia. Hoje todos sabendo, o porquê que ficaram
assim horrivelmente desta maneira, que ninguém se
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conformava de viver assim desta maneira, ninguém se
conformava de viver de aparências, traindo a si mesmo, e
traindo aos demais.
Ninguém se conformava de ser assim, dois em um só, no
íntimo uma coisa, e por fora, aparentando muito diferente,
pensando uma coisa, e aparentando outra, sentindo uma coisa,
e aparentando outra. Ninguém vivia satisfeito de viver assim,
de viverem assim tão enobrecidos e se fazendo de nobres, por
dentro uma coisa, e por fora outra completamente, diferente,
ninguém se conformava de ser assim, viviam assim desta
maneira, por desconhecerem o porquê que viviam, tudo isso
por desconhecerem a sua verdadeira origem e o seu
verdadeiro natural.
E por isso, tinham que viver artificialmente, desta
maneira,
inconscientemente,
inconvenientemente,
desequilibradamente, com feitura de gente, e vivendo
igualmente a uma serpente. Serpente é que vai se destruindo e
destruindo tudo.
E assim ia se destruindo, e destruindo, não adiantava
nada viver desta maneira quanto a si mesmo, de aparência
ridícula, vivendo neste desequilíbrio infernal mentindo para si
mesmo, enganando a si mesmo, quem vive de aparência está
traindo a si mesmo está mentindo para si mesmo, está
enganando a si mesmo, vivendo horrivelmente deste jeito
inconscientemente, querendo ser certo, sem poder ser certo,
pois se a natureza não é certa, como poderiam ser certos, pois
se a natureza não regula, como é que podiam regular. Neste
desacerto a vida inteira, neste irregular a vida inteira, vivendo
agonizando a vida inteira, sem saber o porquê eram assim
desta maneira vivendo muitas vezes empurrados pelas
circunstâncias da vida. E assim ficavam cansados de viver;
exaustos de viver, é uma vida que muitas vezes dizendo: Eu
não agüento mais viver assim, esta vida e este mundo
ninguém compreende. Ninguém sabe nada, ninguém sabe o
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porquê nós somos assim. E muitas vezes por desconhecer, o
que estão conhecendo agora, diziam: Que mundo é este, e que
vida é esta? Quem nos fez assim, sofredores desse jeito não
teve mais o que fazer. Muitas vezes inconscientemente enchia
a imaginação de ridicularizações, fazendo críticas de si
mesmo, se ridicularizando por não encontrar o apoio
verdadeiro que pudesse eliminar este flagelo de si mesmo e da
humanidade, que é o sofrimento de um modo geral.
E assim vejam como todos viviam tontos, que não
sabiam o que diziam, que o sofrimento botava todos loucos, o
sofrimento desequilibrava a todos, a ponto de chegarem no
auge muitas vezes do desespero. Sabemos tanto, sabemos
tanto, que o sofrimento prova que não sabemos nada. O
sofrimento nos ridiculariza e ridiculariza nossa sabedoria,
porque saber tanto, para sofrer tanto, o que adianta este nosso
saber, um saber que não vale ninguém. Somos iludidos e
enganados, com o nosso saber, e por isso o sofrimento prova
que não sabemos coisa alguma, e por isso o sofrimento se
multiplica.
Então o que vale esse nosso saber? Estamos iludidos que
sabemos e por isso o sofrimento prova, nos ridiculariza,
provando que não sabemos nada. Quando é que nós vamos ter
o saber verdadeiro, para embargar o sofrimento da vida e o
sofrimento do corpo? Então sim aí nós vamos dizer: Agora
nós sabemos, porque embargamos o sofrimento da vida e o
sofrimento do corpo.
Isto nas imaginações de muitos, chegavam até este
ponto, e outros muito mais além ainda de ficarem
completamente desiludidos de tudo no mundo, ficarem
completamente desiludidos de tudo que existe, por chegar à
conclusão de que todos estavam dominados. Dominados pela
ilusão tudo é ilusão e nada mais, e por tudo ser ilusão,
ficavam desiludidos de tudo na vida, e não querendo saber de
coisa alguma.
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E hoje em mãos de todos o conhecimento do porquê
disto tudo, do porquê deste desespero, do porquê desse
desequilíbrio todo, do porquê dessas agonias todas, e a
solução de tudo isso em mãos de todos, a IMUNIZAÇÃO
RACIONAL, o maior bálsamo do animal Racional o
conhecimento verdadeiro de sua origem e do seu verdadeiro
natural.
E assim hoje todos tratando de conhecer o que é
IMUNIZAÇÃO RACIONAL para se unir aos seus irmãos na
PLANÍCIE RACIONAL, para serem orientados pelo seu
mundo de origem, e por termo ao sofrimento dos animais
Racionais o sofrimento da vida e o sofrimento do corpo.
Hoje todos, sabendo o porquê de tudo isso, o porquê que
assim ficaram encantados, enjaulados aí dentro deste encanto,
e sofrendo por não conhecer o porquê dele, e o porquê do seu
aparecimento aí dentro dele, aí dentro deste inferno, sofrendo
dia e noite sem saber por que, vivendo de aparências sem
saber por que, vivendo de aparência por não conhecer a vida
verdadeira, vivendo de aparências por não conhecer a sua
verdadeira origem, vivendo de aparências por não conhecer o
seu verdadeiro natural, vivendo aí neste mundo sem saber O
porquê que viviam.
Enfim vivendo igualmente a outro animal qualquer que
não sabem o porquê que vivem aí dentro do elétrico e
magnético cheios de sonhos cheios de esperanças, vivendo e
sonhando sem saber porque.
E assim quanto tempo perdido, quantas lutas perdidas
porque a recompensa disto tudo é o extermínio, é o nada, o
nada já está dizendo, a recompensa do nada é nada. Então
quem luta para o nada, não sabe o que está fazendo, é um
inconsciente que não sabe o porquê que está vivendo. Então
luta pelo nada como se o nada tudo fosse.
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A CONTINUAÇÃO DESSE CONHECIMENTO
ENCONTRA-SE NO 6º VOLUME A SEGUIR E NOS
DEMAIS, ATÉ O 21º VOLUME.

