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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. 



7 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 6º O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 por que, 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; 

11º - 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. 



11 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 6º O 

 

 

 

 

 

 
 

Mundo Parte por onde nós entramos que se deformou 

Racional 
PLANÍCIE RACIONAL - Curso Superior 

 
 

 

E ASSIM FOI NOSSO PRINCÍPIO 

DE ONDE NÓS VIEMOS 

 

 

 

 

ASTRAL SUPERIOR COM SEUS HABITANTES 

CURSO SECUNDÁRIO 
 

 

 

 

 

 
 

ASTRAL INFERIOR COM SEUS HABITANTES 

QUE CHAMAMOS DE ESPÍRITOS 

CURSO PRIMÁRIO DO ENCANTO 

 

 

 

FLUIDO 

ELÉTRICO 

E MAGNÉTICO 

 

 

 

 
 

SOL, LUA ESTRELAS, 

ÁGUA, TERRA, ANIMAIS E VEGETAIS 

AS SETE PARTES DO PORQUÊ ASSIM SOMOS 
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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 aqui nasceram nem muito 

menos o porquê que aqui vivem. Vivem sob uma obscuridão 

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. 

 

NINGUÉM CONHECE O CERTO, SE 

CONHECESSEM O CERTO NÃO SOFRIAM. ESTÃO 

CONHECENDO O CERTO AGORA PARA DEIXAREM 
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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 do porquê que 

ficaram assim. 

 

E hoje conhecendo o porquê que assim ficaram, aí está 

em mãos de todos o conhecimento para deixarem de assim 

serem: sofredores sem saber o por quê. 

 

Conheça a IMUNIZAÇÃO RACIONAL que é um 

conhecimento transcendental que nos revela a origem da 

humanidade. E daí 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 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. 

 

É tempo de conhecer a IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

através do Livro ―UNIVERSO EM DESENCANTO‖, uma 

das maiores descobertas do nosso século. 
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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. 

Por quê? Por o ser humano receber o tratamento fluídico, 

o fluido Racional. Se obtém tudo isto lendo o Livro 

―UNIVERSO EM DESENCANTO‖. 
 

Conheça a IMUNIZAÇÃO RACIONAL para o 

equilíbrio e o prolongamento dos anos de vida. 

 

Está doente? Receba o tratamento fluídico que é o 

verdadeiro remédio do corpo do ser humano conseguindo no 

Livro ―UNIVERSO EM DESENCANTO‖. 



16 
 

CULTURA RACIONAL – 6º O 

 

 

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 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. 

 

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, para não perder tempo. Perder tempo para quê 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, 
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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 estão mais por conta do conhecimento que tem, 

não é mais admissível o desequilíbrio e a inconsciência, 

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 per não conhecer o que estão 

conhecendo agora, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Até 

Então, pela inconsciência que todos vinham mantendo, 

vinham vivendo inconscientemente está 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 matinha quando não conheciam o que agora 

conhecem, a definição do seu ser, a definição do mundo, a 

definição de tudo e de todos. Agora, têm 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 
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estrada Racional, a estrada da IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

pra 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 porque não são mais inconscientes, 

quando eram inconscientes esta bem que assim vivessem, mas 

agora não são mais inconscientes. Agora são conscientes com 

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 com estavam 

vivendo, das ilusões, das aparências e fantasias, não é esta aí 

do sofrimento noite dia, não é esta aí dos padecimentos cruéis, 

do desequilíbrio estavam 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 verdadeiro 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 mão de 

todos e por isso, Livro na mão, não percam mais tempo com a 

vida inconsciente, e sim, com a vida consciente, a verdadeira 

estrada do animal Racional, é a estrada que vai dar no mundo 
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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 pertencer da 

vida, dos inconscientes, da vida do encanto, da vida do 

encantado, que viva dentro deste encanto sem saber por que, 

nem para que, vivendo igualmente a outro animal qualquer 

que desconhece a sua origem, por viver assim inconsciente, 

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, 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 conservando, 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. 
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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 que não adianta nada. E sim toda a atenção 

deve ser pouca para a estrada Racional, para a estrada do seu 

mundo de origem, para a estrada da mudança deste mundo de 

todos que aí estão neste mundo, que não é do animal 

Racional, 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 contato 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 com o mundo que não é o 

seu, ligado estas duas correntes, o elétrico e o magnético que 

são a causa de todo o sofrimento e de todas as ruínas do 

animal Racional. 
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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. 

 

Para entrar em contacto é preciso saber primeiro o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL e para saber tem que ler e reler, 

ler e reler, ler e reler porque se ler poucas vezes esquece e 

esquecendo, nada feito, porque o conhecimento é muito 

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, que por meio da 

leitura vem o desenvolvimento Racional. E uma vez 

desenvolvido 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 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 de fazer para viver em paz, 

nestas horas que todos atravessam sem garantias, nestas em 

que todos perderam a confiança de tudo e por isso, todos 

desconfiados, todos vivendo desconfiados, todos vivendo com 

medo, todos vivendo com receio, receosos nestas horas em 

que o pavor tomou conta de todos, todos agonizando todos em 
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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, a onde iriam chegar, vivendo todos dessa maneira, 

todos nervosos, todos sem sossego, todos agonizando, todos 

desesperados, uns mais, outros menos. 

 

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 

o 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 a 

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 
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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 quê? Para sofrerem mais do que já tem sofrido, 

para penar mais ainda do que tem penado, para viver as 

ilusões assim dessa 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 com 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 expostos aí 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 ruínas naturais deformadas e 

artificial. Uma verdadeira calamidade, na vida calamitosa, por 

estarem aí expostos, a tudo quanto é de sofrimento, sem poder 
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se livrar dele e por isso sendo vítima, de todas as formas 

vítimas de todas as maneiras. 

 

Então, o que devam 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 afastado 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, 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. 
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Querem se ver livre dele e agarrado com ele e sendo 

vitima dele, do magnético e do elétrico e depois de conhecer a 

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 co mos 

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, 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 fluído 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 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 contato 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. 

 

Estas repetições são precisas, para uns para outros. 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 delas. 
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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, 

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 
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porquê de tudo, porque sofriam e não sabiam por que, porque 

todos conheciam 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 

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 

mundo, o 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, 

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 conseqüência 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. 
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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 acertar. 

Acertar numa desta, como podiam? De maneira alguma, 

o que vai mal, acaba mal, o 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 com a mania de querer 

acertar, acertar na lama o que? Acertar na matéria o que? 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 
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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 por isso se escapa de novo, 

de velho não escapa, porque por si mesmo vai se destruindo, é 

um doente, por ser 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 quê? Se todos vão em desacerto consigo 

mesmo, pelas ordens 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 que? 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 

deixando-se dominar pelas ilusões, pelas fantasias pelas artes, 

traindo a si mesmo, a fantasia é uma coisa falta, 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. 
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Portanto, não percam mais tempo, tratem 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 

e magnético, mas a origem é outra, é RACIONAL. 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. 

 

Então, tratem imediatamente de conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para ter contato com o seu 

mundo de origem e ser orientado pelos seus irmãos, os 

Racionais, puros, limpos e perfeitos. 
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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 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, Racionalmente, 

recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio 

na vida, aí 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 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. 
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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 em baixo, 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 e a definição do 

porquê de sua existência aí nesta terra e do porquê da 

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 porque 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 

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, per termo ao sofrimento da vida e ao 

sofrimento do corpo, vivendo todos contra si mesmo e por 
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viverem contra a si mesmo, o sofrimento de todos 

aumentando sempre, por viverem contra 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 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, a 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 em confusões 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 ser matéria, uma vida de doente, 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 
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sempre em experiências experimentando tudo para poder 

acertar ou não. 

Vivendo nesta incerteza, neste desequilíbrio, uma vida 

de 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 aguento 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 desesperada 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, ai 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 é pior.‖ 

―Que vida! Quem nos fez assim não teve compaixão e, 

por isso, sofremos sem saber por que, morremos sem saber 

por quê.‖ Por não saber, assim falando. 
 

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. 
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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 têm 

pavor da morte e todos têm 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, 

porque 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 ao extermínio. 

 

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 por 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 elétricos e magnético causador de 
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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 do animal Racional é o 

fluido do mundo de sua origem, o Fluido Racional. 

 

Então, vejam o porquê sofriam tanto, agora estão 

sabendo o porquê 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 conformava de 

viver de aparências, traindo a si mesmo e traindo aos demais. 

Ninguém se conformava de ser assina, 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 viva satisfeito de viver assim, de viverem 

assim tão enobrecidos e se fazendo de nobres, per 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 
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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 iam 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 aguento mais 

viver assim esta vida e este mundo ninguém compreende. 

Ninguém sabe nada, ninguém sabe o porquê nós somos assim 

e muitas vezes por desconhecer, o que estão conhecendo 

agora. Dizia 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. 
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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, e 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 por que embargamos o sofrimento da vida e o 

sofrimento do corpo.‖ 

 

Isto nas imaginações de muitos chegava até este ponto e 

outros muito mais além ainda se ficarem completamente 

desiludidos de tudo no mundo, ficarem completamente 

desiludidos de tudo que existe, por chegar a conclusão de que 

todos estavam 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. 

 

E hoje em mãos de todos o conhecimento do porquê 

disto tudo, do porquê deste desespero todo, 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. 
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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 sabemos 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 por quê. 

 

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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OS DOIS FLUIDOS DO ANIMAL IRRACIONAL 

 

 

 

E assim, hoje todos na Estrada Racional, com o 

conhecimento em mãos, do mundo da verdadeira origem de 

todos, para o término deste sofrimento, dos martírios, das 

dores, das desolações e da morte que apavorava a todos; 

enfim, todos na estrada do verdadeiro mundo de todos, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Todos marchando na estrada Racional para juntos dos 

seus irmãos, que estão no seu mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Acabando-se as influências do elétrico e magnético, 

acabam-se os martírios dos dois fluidos do animal irracional 

que estavam dominando o animal Racional estes dois fluidos 

eram a razão do animal Racional viver igual a bicho, 

procedendo igual a bicho e muitas vezes pior de que bicho, 

pois não há efeito sem causa. 

 

Hoje conhecendo o porquê desse tudo, livres do elétrico 

e magnético por todos estarem na estrada verdadeira. 

 

O caminho verdadeiro de todos é a estrada Racional pela 

qual todos se dirigem para o seu mundo de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. Aí então, chegou o fim do elétrico e 

magnético, imperador e causador de todas as ruínas e males 

do animal Racional. 
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Assim, vejam, como sofriam e morriam sem saber a 

razão; viviam aí dessa maneira, sofrendo a vida inteira sem 

saber por quê. Que calamidade...! 

 

Hoje, todos no rumo certo, no rumo da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, na estrada Racional. 

 

E assim, quantos passos foram dados em vão, quantos 

passos perdidos, quantas lutas sem proveito, no elétrico e 

magnético. Chegou o fim dessa jornada do encanto, chegou o 

fim de tudo e de todos nessa lama. A estrada Racional está em 

poder de todos para que caminhem e marchem para o seu 

mundo verdadeiro, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E assim, Racionalmente, todos vão viver até a extinção 

desse corpo em matéria e desse fardo de lama pesado, devido 

o elétrico e magnético. A euforia vibrante do povo é muito 

grande por encontrar sua situação, a do mundo e de tudo 

definida na IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

A alegria do povo é muito grande por ser surpreendido 

por uma coisa que ninguém esperava: a descoberta da origem 

do animal Racional e da origem desse mundo, de onde todos 

vieram, como vieram e para onde todos retornarão e de que 

forma. O contentamento do povo é grande: vibrantes 

locuções, os corações transbordando de satisfação numa só, 

massa vibrante, dando vivas à IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Esses momentos de alegria aí estão através do 

conhecimento em mãos de todos, com a definição do mundo e 

sua criação, da origem do mundo e da origem dos seres, do 

princípio do mundo e do fim do mesmo; todos vibrantes e 

emocionados por serem surpreendidos pela descoberta da 

origem do seu ser e da origem do mundo, o que até hoje todos 

desconheciam e ninguém sabia dizer nada a respeito de si 

mesmo, do seu ser e da origem do mundo. 
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Viviam todos agonizando nessa vida de matéria, sem 

saber por que é matéria, sem saber o porquê da matéria, o 

porquê de seu ser ser matéria, vivendo de matéria sem saber, 

ignorando e fazendo mistério de tudo encontrando em si um 

ser misterioso, vivendo uma vida cheia de mistérios, num 

mundo sem saber por que, igualmente a um outro animal 

qualquer que não sabe dizer o porquê da sua existência e o 

porquê da existência do mundo em que vive. 

 

Assim, a situação de todos se encontra divulgada e 

definida por que de tudo isso, o antes de ser tudo isso o que 

era e o porquê deixaram de ser o que eram para serem o que 

são. 

 

Nunca souberam o que eram e o que foram, nunca 

souberam o que são nem muito menos o porquê assim são. 

 

E hoje em mãos de todos todas essas revelações 

divulgadas e definidas. Não é para menos o estado da 

satisfação do povo, do mundo vibrando de alegria 

emocionados, por terem em mãos o encerramento de outras 

vindas aí para essa lama. 

 

Assim encerra essa vida da matéria e do encanto, por 

estar aí tudo divulgado e definido; o povo vibrando 

brilhantemente de emoção e eloqüência louco de alegria e 

satisfação por encontrar no mundo como voltar ao seu lugar e 

conhecer a sua origem, a sua volta do seu mundo de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL, o mundo verdadeiro do animal 

Racional. 

 

E assim, os corações que viviam agonizando nessa vida 

de matéria e de agonias, penando noite e dia, porque, vivendo 

na matéria, vivia mal. Matéria quer dizer: Mal material. E por 

serem matéria, vivem todos assim, sem saber por que eram 

assim. 
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Aí então, a angústia aumentava cada vez mais e ninguém 

sabia dizer por que são de matéria e vivemos de matéria, nem 

tão pouco sabia dizer: ―Como foi feita a matéria, de que foi 

feita e porque for feita.‖ Sabiam que eram de matéria, mas 

saber o porquê, ninguém sabia. Viviam agoniados, sofrendo a 

vida inteira, noite e dia, porque matéria é uma coisa que vai 

deteriorando aos poucos, até findar, acabar e morrer em pouco 

tempo. 

Assim, todos insatisfeitos por viverem na matéria e 

serem de matéria. As ilusões não correspondiam, eram um 

lenitivo aparente e não davam para fazer com que todos se 

acomodassem; eram assim, uma espécie de anestesia, para ver 

se o tempo passava sem sentir. As fantasias eram outro 

lenitivo para ver se o tempo passava sem sentir o que nunca 

passou, porque todos sempre sentindo os efeitos da matéria 

que é o sofrimento, o desequilíbrio e os tormentos, a todo 

instante. 

Veja que vida de tontos sem saber por quê. A vida da 

matéria, do mal, do sofrimento e todos vivendo desse jeito e 

dessa forma, sem saber por quê. Hoje estão todos sabendo o 

porquê ficaram assim, perdidos dentro deste buraco, dentro 

desta caverna, sem saber por quê. Então, aí, as agonias se 

reproduziam, devido às multiplicações dos fracassos e do 

sofrimento; daí vinha o pavor de serem como são, seres de 

matéria sem saber por que, sem saber o porquê ficaram assim 

e o que fizeram para serem assim. 

Hoje, todo esse conhecimento esse esclarecimento e 

todas essas revelações estão em poder de todos: do porquê 

assim serem e do porquê todos assim são, do que foram do 

que eram do porquê deixaram de ser o que eram e foram para 

serem o que são. E assim, hoje, todos equilibrados pelo 

conhecimento de sua verdadeira origem, através do 

Conhecimento Racional, do seu verdadeiro mundo de origem, 

a PLANÍCIE RACIONAL. 
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No princípio tiveram dúvidas. Quem não conhece é 

assim mesmo. Dúvida é do bicho. É do animal a faculdade de 

duvidar de tudo. No princípio não conheciam e duvidavam do 

que pudesse ser. Hoje estão vendo na IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL aquilo que nunca podiam saber. Por não terem 

conhecido antes a sua verdadeira origem, não podia, também, 

conhecer o que era IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

No princípio, duvidando, diziam: ―Será que estamos 

sonhando? Será que este o verdadeiro conhecimento da 

origem do mundo? Será que esse é o verdadeiro 

conhecimento da origem do nosso ser?‖ Estas são perguntas 

de todo o inconsciente que por serem inconscientes, duvidam 

de tudo, desconfiam de tudo, têm medo de tudo, têm receio de 

tudo enquanto não conhece, mas depois que conhece, acabam- 

se as dúvidas, firma com convicção e de coração; mas isso só 

depois que conhecerem-se, como estão conhecendo agora. 

Isso é próprio do animal. No princípio levantaram dúvidas 

próprias dos inconscientes; por isso, são animais por estarem 

ligados às correntes do desequilíbrio — o fluido elétrico e 

magnético. 

 

Hoje, todos certos, mais certos do que nunca, no 

caminho verdadeiro, não havendo outro igual a não ser esse, a 

Estrada Racional, que é a do mundo de origem do animal 

Racional, pela qual o animal Racional, caminha para chegar 

ao seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

O certo é que não há outro caminho estando agora todos 

convictos e reclamando até o tempo que perderam, como 

quem diz: ―Eu ouvia falar muito na IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL e no Livro UNIVERSO EM DESENCANTO, 

mas julguei e pensei que fosse uma história como outra 

qualquer; dessas que o mundo está cheio, o mundo está cheio 

de histórias e de contos, eu julguei que fosse uma dessas 

histórias para se perder tempo, não julgando que a verdade 
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das verdades chegasse assim dessa forma em mãos de todos, 

tão natural e simplesmente e sem alarme, apenas pelo 

falatório dos que tinham conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL.‖ 

―Hoje estou convicto e sou um deles porque este 

conhecimento é o mais assombroso de todos os tempos que 

chegou ao mundo. No mundo nunca existiu coisa igual, hoje 

está definida a origem do mundo e a nossa.‖ 

Estamos em plena Fase Racional em plena fase de 

Racionalização, na verdadeira estrada Racional, caminhando 

para chegar ao nosso mundo verdadeiro, a PLANÍCIE 

RACIONAL, o mundo de origem do animal Racional. Todos 

convictos porque o caminho certo é este, a Estrada Racional a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

Assim, quem não conhece não sabe o que diz, não sabe o 

que pensa, não sabe o que faz; depois que conhece, aí sim, 

mas a mania de muitos, antes de conhecer, é de dar suas 

opiniões como se soubessem o que estão dizendo, 

desconhecendo que é um encantado e o encantado não sabe o 

que diz, não procura analisar o título do conhecimento, 

UNIVERSO EM DESENCANTO. Se conhecesse o que quer 

dizer ―Desencanto‖ não duvidaria nem daria opiniões a 

respeito sem o saber. 

Então, tratem de ler e reler, ler e reler, para se 

desenvolver Racionalmente, por meio do Conhecimento 

Racional e se imunizar o mais depressa possível fazendo com 

que nasça em si a Vidência Racional a fim até que o vidente 

possa receber todas as orientações precisas para o seu 

equilíbrio na vida;, mas para isso, é preciso persistência na 

leitura, com a qual se alcança e vence. Não persistindo, não 

pode conhecer coisa alguma; ler poucas vezes, que adianta? 

Nada. Lendo superficialmente esquece. Conhece apenas 

alguma coisa ou quase nada. 
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Então, é preciso a persistência na leitura para ter consigo 

o conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL e daí, 

receber os louros, que são os fluidos Racionais, puros, limpos 

e perfeitos, fazendo com que este entre no seu ―eu‖, no 

sentido de interligar ao seu mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, o mundo verdadeiro do animal Racional onde 

receberá, de todos os verdadeiros Racionais, as orientações 

precisas, nascendo no animal Racional a Vidência Racional 

que passarão a ser iluminados pela sua verdadeira Luz 

Racional, o sol Racional, o verdadeiro horizonte do animal 

Racional. 

Aí então, vão progredindo Racionalmente e tudo dando 

certo na vida de todos. Acabando-se as guerras, as brigas, as 

confusões, por nascer no animal, o verdadeiro equilíbrio 

Racional. Condição esta, que faz desligar a parte animal do 

corpo, o fluido elétrico e magnético, que pertence ao animal 

irracional e que são os dois fluidos monstros que não davam 

paz nem sossego a ninguém, por serem estes os causadores da 

origem da matéria, ou seja, os causadores da origem da 

matéria em segundo plano, sendo o primeiro a origem 

Racional. 

Assim, fica esclarecido que o governo do animal 

Racional está na sua origem, a PLANÍCIE RACIONAL, o seu 

mundo de origem e não no elétrico e magnético que são os 

dois fluidos do animal irracional. 

O governo do animal Racional está no mundo de sua 

origem, o Mundo Racional, a PLANÍCIE RACIONAL onde 

se originou o animal Racional e de lá nascendo todo o 

equilíbrio do animal Racional, para que todos sejam 

orientados Racionalmente pelo seu mundo de origem. 

Assim, tudo vai dando certo na vida da pessoa, vindo o 

equilíbrio de todos e do mundo, todos se entendendo e se 

compreendendo, acabando-se os males da vida e os males do 
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corpo, acabando-se as guerras e as confusões. Enfim, tudo de 

ruim acabar-se-á, porque o que proporcionava tudo isso no 

animal Racional eram os dois fluidos: o elétrico e magnético. 

 

O fluido do animal irracional trazia o desequilíbrio ao 

animal Racional em virtude deste estar ligado e viver junto 

com os irracionais que são seres da deformação. 

 

Então, vejam, agora vai existir a verdadeira felicidade, o 

verdadeiro bem, a verdadeira paz a fraternidade, porque vão 

viver Racionalmente, onde todos serão governados e 

orientados pelo seu mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, recebendo suas orientações precisas para o bom 

e brilhante andamento da vida Racional. 

 

Está aí a Racionalização que sempre foi falada, mas 

nunca puderam e nem souberam explicar como funcionar 

porque se conheciam as suas bases verdadeiras. Enfim, 

desconheciam o seu verdadeiro natural e o porquê assim 

ficaram deformados em matéria — lama. — MATÉRIA É 

LAMA, ficando desconhecidos do porquê do seu verdadeiro 

natural de Racionais puros, limpos e perfeitos e de sua 

verdadeira origem. 

 

Como teria sido os primeiros passos para ficarem assim 

como estão? A origem ninguém sabia, nem podiam saber, 

porque se deformaram em animais. Essa deformação foi a 

causa de ficarem desconhecidos, por completo do porquê da 

sua origem; nunca podendo, desse jeito por em prática a 

Racionalização; sabiam que eram animais Racionais, mas não 

sabiam o porquê, por desconhecerem a sua verdadeira origem. 

 

Dessa forma, hoje todos de parabéns porque está em 

mãos de todos aquilo que há muito imploravam: a verdadeira 

paz, a verdadeira fraternidade e o verdadeiro amor. Está aí a 

forma mais certa de se viver: a de um por todos e todos por 
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um, por todos serem de uma origem só sendo que o governo 

de todos é seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

Então, sendo todos por um e um por todos, pergunta-se: 

―Quem é esse um?‖ É o seu mundo o mundo de origem do 

animal Racional. 

 

Então, sendo ―todos por um e um por todos‖, pergunta- 

se: ―Quem é esse um?‖ O RACIONAL SUPERIOR. 

Pergunta-se mais uma vez: ―Quem é esse um?‖ São os 

Racionais puros, limpos e perfeitos do mundo de origem do 

animal Racional, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Explica-se repetidas vezes para que muitos possam 

entender; para outros não precisa repetir tanto. Está aí a 

verdadeira felicidade de todos, não esta felicidade aparente do 

elétrico e magnético, ao qual estavam ligados, a tal felicidade 

e fraternidade aí aparentes; por isso todos sofriam, vivendo a 

fase de iludidos, pelas ilusões, sofrendo e vivendo iludido 

pelas fantasias, mas... sofrendo; vivendo iludido pela vaidade, 

mas... todos sofrendo sempre, vivendo iludidos pela ciência, 

mas... sempre sofrendo. 

 

Está aí provado que o valor da lama é nenhum. Qual é o 

valor da lama? E da matéria? Nenhum. Matéria é lama; por 

isso começa da lama e acaba em lama. 

 

E assim, hoje estão todos de parabéns por ter a situação 

de todos definida e divulgada; provada e comprovada a 

situação do mundo e sua criação. Não é para menos a emoção 

de todos; dar para chorar de emoção e de alegria, como 

muitos estão chorando, neste momento, por estarem se 

apercebendo dessas verdadeiras mensagens do mundo de sua 

origem. No sentimento, choram e dizem: ―Até que enfim o 

verdadeiro dos verdadeiros teve compaixão e misericórdia do 

animal Racional, porque o sofrimento aqui chegou a tal ponto, 

que todos já estavam a ponto de quase ninguém resistir mais, 
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por sofrer tanto em cima desta terra sem saber por que e sem 

ninguém poder dar explicação.‖ 

 

Hoje, as explicações em poder de todos. Não é para 

menos o choque emocional de tanta grandiosidade o 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, porque mexe 

com todos os bichos e seus sentimentos, seja ele o mais duro 

que exista. Não resistindo tamanha e grande magnitude, têm 

mesmo muito que chorar de alegria e satisfação; chorar 

porque sabe que está salvo e não voltará mais aí, para penar, 

sofrer desse jeito, horrivelmente e sem saber por quê. 

 

Assim, todos sabendo por que sofriam horrivelmente e 

dessa maneira; sabendo por que não mais sofrerão, porque 

chegou o término do sofrimento e da morte, que ninguém 

mais vai nascer aí, para morrer outra vez, que está aí o 

conhecimento que proporcionou a volta de todos ao seu 

mundo verdadeiro, pela Estrada Racional. 

 

Assim todos marchando pela estrada Racional a caminho 

de seu mundo de origem para encontrar com seus irmãos que 

aqui estão, na PLANÍCIE RACIONAL, que são os Racionais 

puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. 

 

Veja que doçura a fase final e o término das amarguras 

de todos em que todos viverão felizes, contentes e satisfeitos 

por saberem que estão na sua estrada certa, a estrada Racional 

em que as amarguras vão findando de uma vez para sempre. 

 

Que modificação vão sentir e estão sentindo com a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL — o maior tesouro, o brilhante 

Racional e a maior riqueza do mundo. 

 

Chorar por quê? Não adianta chorar; já sabem muito 

bem que estão salvos sei que ao lerem essas páginas 

brilhantes ficarão emocionados, sentindo e chorando de 
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emoção, de alegria e satisfação, por ser esse estado o de 

grande alegria, motivado por grande júbilo e contentamento. 

 

E assim, tudo belo, tudo bom ―tudo mais do que bom‖, 

Racionalmente, para todos‖, pois todos viviam agonizando. 

 

Hoje, o término das agonias por estar ao alcance de 

todos o conhecimento do caminho da vida. A estrada pela 

qual o vivento alcançará o mundo da origem do animal 

Racional e nela marchando para unir-se aos seus irmãos e 

com eles fazer conferências e manter entendimentos através 

da Vidência Racional. 

 

Uma vez nascendo no vivente a Vidência Racional, o 

animal Racional, que é o ser humano encontra-se preparado 

para manter diálogos, ver pessoalmente e entender-se 

diretamente com eles em conferência e para sua orientação na 

vida terrena. 

 

Esta forma de contato com os puros, limpos e perfeitos 

da PLANÍCIE RACIONAL só ocorre depois de nascer na 

pessoa a Vidência Racional. Vejam a que belo ponto a 

humanidade chegou, o de conhecer o seu verdadeiro mundo 

de origem, iluminado pela sua luz verdadeira, a Luz Racional, 

a luz verdadeira do animal Racional. 

 

Por essa razão é que o mundo atravessa sua última fase; 

a fase da vida da matéria, da vida do mal, última fase do 

mundo, porque todos caminham pela estrada Racional de 

volta ao seu mundo de origem. Esta é a última fase do animal 

Racional. 

 

Assim está aí em poder de todos a maior apoteose e 

grandiosidade da humanidade; a maior epopéia de todos os 

tempos, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que nesse instante, 

vem acordando todos desse sono de pedra, dessa vida de 
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matéria a procura do bem no mal do bem na matéria, do bem 

na lama, sendo a matéria um mal, como poderiam encontrar 

nela o bem, a felicidade, a paz e a eternidade? De jeito algum. 

Só podia ir mesmo, tudo de mal a pior, a procurar o bem e 

sempre encontrando o mal e acabando mal, porque todo bem 

ou mal se acaba em forma, um jeito ou maneira; tudo se 

acaba. 

 

Então, a luta de todos sempre foi muito grande a procura 

do bem e ninguém queria sofrer e todos sofrendo, todos 

queriam o bem, todos a procura do bem, mas no mal ou na 

matéria, como podiam encontrar o bem? De jeito algum, de 

forma alguma e de maneira nenhuma; pois, basta ser matéria. 

Como podiam encontrar o bem numa coisa que se destrói? A 

matéria por ser mal e, o mal, por si se destrói. 

 

Não podia ser de outra forma, porque a própria matéria 

não conhecia o bem, só o mal; de forma que a vida da matéria 

sempre foi do mal, assim sendo, como é que podiam encontrar 

o bem? Tudo isso por falta do conhecimento do ser real. 

Todos à procura do bem e em busca dele. Uma coisa que vai 

se destruindo por que é matéria vai sempre mal. Assim, como 

é que poderiam encontrar o bem? Tinham de sofrer muito e a 

vida inteira; sofrer, sofrer e sofrer procurando o bem e sempre 

sofrendo, porque a matéria, por ser má, vai se destruindo e o 

mal por si mesmo se destrói; tudo isso devido a vida ser 

constituída de um sonho em que todos sonhavam que a vida 

fosse esta mesma. Quem sonha, depois que acorda, como 

agora, que estão acordados pelo conhecimento verdadeiro da 

origem de todos e do seu verdadeiro natural, é que estão 

vendo, quanto sacrifício sem recompensa e quantos passos em 

vão. 

 

Hoje, todos de parabéns por encontrar o bem verdadeiro, 

aquele que todos procuravam, ambicionavam e imploravam e 

agora em mãos de todos, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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Agora mais certos do que nunca e para o resto da vida, 

por estarem ou por estar em mãos de todos, o conhecimento 

de sua verdadeira origem, o Conhecimento Racional. 

 

A inconsciência é que fazia com que todos vivessem 

tontos e, uma vez tontos, ninguém sabia o que fazer para 

encontrar o bem de si mesmo, isso por que, por muito bem 

que estivessem nunca se sentiam bem, porque na matéria 

nunca existiu o bem; existia sim, o bem aparente, aparentando 

o que não são; por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra. 

Como no mal, que é o ser material, que é a matéria, podiam 

encontrar o bem? De maneira alguma. Por isso viviam 

procurando o bem a vida inteira. Tinham de viver assim 

mesmo, a procura do bem e sem o encontrá-lo porque ele não 

existe na matéria. 

 

Então, já viram no mal existir o bem?...! Matéria é lama, 

é uma coisa só que está em decomposição; essa decomposição 

se faz tão naturalmente que a pessoa não percebe sua 

naturalidade. Tanto assim é que a pessoa vai envelhecendo 

naturalmente; sempre, a vida inteira a procurar na matéria o 

bem que não existe. Na matéria está o mal. Procurar o bem no 

mal? Como poderiam encontrar? Se o mal por si mesmo se 

destrói 

 

Assim, iludidos com essa vida da matéria, traídos pela 

matéria e pelo mal, vivendo no mal e procurando o bem sem 

saber onde ele possa existir. Onde existe o bem? Em lugar 

nenhum. O bem aparente não é o verdadeiro bem, porque está 

bem agora e daqui a um pouco está mal; está vivo agora, 

daqui a um bocadinho está morto, isso é o bem aparente e por 

ser aparente é que se acaba dessa forma, não há o bem 

verdadeiro, porque no mal não podiam encontrar o bem, na 

matéria não podiam encontrar o bem, por isso todos sofrendo 

sempre, noite e dia, a procura do bem, da felicidade e da 

fraternidade. No mal, nunca poderiam encontrar, a paz e o 
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sossego na matéria está o mal material, o puro mal e quem é 

feito do mal, não pode ser bom. Então, todos feitos do mal, 

vivendo mal e falando em bem, procurando o bem e não o 

encontrando porque ele não existe na matéria existe sim o 

bem falso, aparente e o bem traiçoeiro, como podiam 

encontrar se viviam a procura do bem e tudo se multiplicando 

de mal a pior, falavam no bem e o mal brilhando sempre. 

 

Portanto, o bem traiçoeiro, o bem aparente, o bem 

traidor, o bem de momentos, de horas e sugestão fazia com 

que todos ficassem sugestionados, por momentos e horas. 

Tudo era mal e por tudo ser mal é que tudo se estraga e se 

destrói, hoje é novo, amanhã é velho, depois um trapo velho, 

por fim acabou-se; morreu era tão bom o que acabou-se, o que 

morreu!... 

 

Matéria, nunca conheceu o bem, porque o bem nunca 

existiu no mal, falam em bem, mas nunca viam esse bem, as 

palavras são bonitas mais os efeitos se contradizem. Nunca 

existiu o bem na matéria e tinham de viver assim mesmo por 

serem de matéria. 

 

Inventaram todas essas palavras bonitas e sempre sendo 

traídas por elas, falando em felicidade em fraternidade em paz 

e em harmonia estando tudo só nas palavras para fantasiar a 

vida e se sugestionarem com palavras para poderem suportar 

o sofrimento. 



55 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 6º O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PORQUÊ DOS IDIOMAS DIFERENTES 

 

 

 
E assim, nas terras ou as terras ao serem divididas pelas 

águas, pelas partes que submergiram, ao fazerem esta divisão, 

foi que daí cada qual criou e inventou o seu idioma. É por isso 

que houve as diferenças de raças, de povo e de idioma, 

ignorando todos o porquê disto, o porquê foi que as partes, 

como já sabem, que não estavam, que não eram sólidas, 

submergiram. E daí a água tomando conta destas partes, 

havendo então, estas divisões em que puseram o nome de 

países ou de nações. 

 

E pela diferença dos micróbios serem uns mais 

queimados, outros menos queimados, é que deu conseqüência 

a esta variedade de cores, mas todos são de uma origem só, 

porque são animais Racionais. Todos de uma origem só e com 

idiomas diferentes devido a ficarem separados uns dos outros, 

pelas águas. E daí cada qual criando o seu idioma a sua 

língua, a seu modo, mas todos são irmãos, por serem de uma 

origem só. 

 

Então, ao haver as divisões das terras, cada qual, foi se 

desenvolvendo da melhor forma possível e uns se 

desenvolveram na frente dos outros. 

 

Os mais acomodados, se desenvolveram menos e os 

mais impacientes se desenvolveram mais. É por isso que 

ficaram uns mais desenvolvidos do que outros, uns mais 

atrasados do que outros. 
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Assim para chegarem a este ponto, quantas eternidades 

passaram. As partes sólidas estão aí e as partes que não eram 

sólidas submergiram e a água tomou conta, criando então, um 

embaraço entre o povo que nunca soube o porquê deste 

mistério, o porquê deste fenômeno. E daí surgindo raças 

diferentes devido aos micróbios; do micróbio amarelo, o 

amarelo, do micróbio preto, o preto, do micróbio branco o 

branco e assim sucessivamente. 

Mas para chegarem a este ponto, ainda eram monstros, 

mas monstros mais adiantados, devido às novas gerações. 

Vindo então, a lapidação dos seres, pela multiplicação das 

gerações. Vindo a lapidação sob todos os pontos de vista, de 

se entenderem, de se compreenderem, de viverem sempre 

melhor. 

E assim as novas gerações, novos inventos, novas 

formas novas descobertas, novas pesquisas de geração para 

geração, assim foi se multiplicando os que passaram de 

monstros para primitivos selvagens. Já como selvagens 

tinham algum entendimento, o que ocorreu com as novas 

gerações que chegaram ao ponto de terem entendimento, de 

fazerem tocas, locas, malocas, choças etc. E daí nascendo a 

luz do princípio da formação das coisas, para chegar no 

princípio do princípio, da marcação das coisas, dos nomes 

criados e inventados pelas novas gerações, até chegarem no 

princípio de serem encaminhados para animais civilizados. 

 

Tudo isto eram durações muito longas eram durações 

que pareciam intermináveis. E assim, hoje como sempre, 

fazendo modificações como agora estão fazendo, a última 

modificação, a última passagem de animais Racionais para 

aparelho Racional e de aparelho Racional para Racionais, 

puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem. 

Agora, vejam, quantas modificações já se passaram 

nessa vigésima eternidade e esta agora que estão passando e, 
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quanto sacrifício, quanto trabalho e quanta luta, para as 

modificações das épocas, dos tempos, cada época, costumes e 

modos, meios todos diferentes, para passar de um modo para 

outro, de uma forma para outra. Quanto sacrifício, quanta 

luta! Quanta confusão! Porque o animal sempre pensa que 

sabe e sempre pensa que está certo. 

 

Então, para se demover desse ou daquele costume, desse 

ou daquele hábito, dessa ou daquela convicção, dessa ou 

daquela adoração, desse ou daquele fanatismo, dessa ou 

daquela embriaguês, desse ou daquele convencimento, para se 

demover, desses prelúdios, é uma luta! 

 

Porque o animal Racional é muito convencido e sempre 

foi agarrado aos costumes; está acostumado assim dessa 

forma está acostumado desse jeito, porque o animal é assim, 

acostuma-se com as coisas e depois para mudar para outra 

coisa qualquer, é uma luta! É um sacrifício! É uma discussão! 

É uma guerra! É uma confusão! Porque o animal sempre foi 

convencido de que está certo, até que se prove ao animal o 

contrário, é uma luta, é um sacrifício. Às vezes, provando, o 

animal ainda está duvidando, porque é do animal. 

 

E assim, vejam, para passarem por estas modificações 

todas, do passado, do antepassado, quanta luta! Quanta 

confusão! Quanto sacrifício, quanta discussão, quanta briga e 

quanta guerra! 

 

E assim, vejam, quantas guerras religiosas já se 

passaram, quantas guerras para mudarem de costume, de 

hábitos, quanta briga, quanta confusão de regimes, de modo 

de governar, quantas confusões, quanta luta?! 

 

E assim, vejam, que calamidade, quanto sofrimento para 

viverem se lapidando assim aos poucos, até chegar o 

entendimento verdadeiro Racional. 
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Então, nos primitivos tempos que eram mais rudes, mais 

atrasados, quanta briga, quantas mortes, quanto sacrifício, 

quanta luta para melhorar o estado de todos, para melhorar o 

sofrimento de todos, quanto sacrifício, quanta luta. Agora que 

se acham bem adiantados, vejam quanta luta e quanto 

sacrifício para conhecerem a verdade das verdades. 

 

E assim, tudo na vida para melhor aparentemente e agora 

para melhorar definitivamente; Sempre foi assim, debaixo de 

sacrifícios e lutas tremendas. 

 

E hoje, chegando a verdade das verdades, mas já bem 

amadurecidas pela lapidação do desenvolvimento do 

progresso, para o aperfeiçoamento, a melhora e o bem de 

todos. Chegando agora a IMUNIZAÇÃO RACIONAL e 

todos, com facilidade entendendo claramente, brilhantemente 

e perfeitamente. 

 

Mas para chegar até aí, quanta luta! Quanta confusão! 

Agora na fase final da última modificação, de animal 

Racional para aparelhos Racionais e de aparelhos Racionais 

para Racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de 

origem, o verdadeiro Mundo Racional, dos que se 

deformaram em animais Racionais. 

 

E assim, sofrimentos que pareciam que não tinham mais 

fim, porque não sabiam, o porquê eram assim. E hoje todos 

sabendo e maravilhados por terem a verdadeira solução de sua 

situação e da situação deste encanto, que parecia que não 

tinha mais fim e parecia que a vida fosse essa mesma. 

 

Ninguém se conformando, porque não podiam se 

conformar com o sofrimento nem muito menos com a morte. 

 

E assim, vejam quantos martírios já passaram! 
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QUANDO NASCEMOS DO CHÃO 

 

 

 

 
E assim, quantas modificações já fizeram, quando 

nasceram do chão, que eram monstrinhos, que andavam todos 

se arrastando, que andavam todos de quatro pés; de 

monstrinhos andando de gatinhas, porque não sabiam que 

tinham que andar em pé. 

 

Então, pensavam e julgavam que eram uns monstrinhos. 

E cada fase dessa uma eternidade, para que pudessem com o 

tempo se libertar. De monstrinhos a monstros, de monstros a 

monstrões, cada fase dessa era uma eternidade. E assim, 

quantas fases já passaram: a de monstrinhos, a de monstros, a 

de monstrondontes, de primitivos selvagens com a 

multiplicação das gerações, é que chegaram ao princípio deste 

progresso que aí estão. 

 

E com as multiplicações de selvagens mais adiantados, 

mais apurados nas descobertas, nas invenções, nas 

investigações, nas experiências, é que, com as novas gerações, 

se multiplicando, é que chegaram a concluir os modos, os 

métodos de se entenderem, mas tudo isso debaixo de muito 

sofrimento, de muito sacrifício, de muito esforço, aprendendo 

as coisas com muito esforço por serem muito rudes, muito 

atrasados. Eram selvagens sim, mas mais adiantados, daí 

nascendo e começando a seguir o princípio desse progresso 

em que estão vivendo. 
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E daí quantas modificações, quantas fases, quantas 

transformações, quantos modos de dirigir, de governar, de 

reger, tudo isso debaixo de muito sacrifício, de muito esforço, 

para chegarem ao princípio desse progresso. 

A lapidação das coisas, tudo debaixo de muita luta, 

como até hoje todos lutando, mas mais esclarecidos, que fará 

naquele tempo. Se hoje, tudo para se fazer, para se progredir é 

debaixo de esforço e de lutas, que fará nos primitivos tempos, 

nas primitivas épocas, nas primitivas eras quando eram muito 

rudes, nada sabiam, nada conheciam eram selvagens bem 

adiantados. 

E assim, é até hoje, para se conseguir qualquer coisa é 

debaixo de luta, de esforço e de persistência. Não estão vendo 

que para se imunizarem, aí está o prato em suas mãos em 

mãos de todos. É com muita luta, com muito sacrifício, com 

muito esforço e com muita força de vontade, para 

conseguirem a IMUNIZAÇÃO RACIONAL; que fará nos 

primitivos tempos e nas primitivas épocas do nascimento e 

renascimento desse progresso! 

 

Eram gagos, falavam cantando, daqui que acabasse a 

gagueira, daqui que acabasse a cantarola, gagos, rudes até que 

terminasse a gagueira, que falassem desembaraçados, que 

desenvolvessem a língua, o pensamento, a inteligência, tudo 

isso debaixo de muito sacrifício. 

Até hoje para aprenderem as coisas é debaixo de muito 

esforço e sacrifício; que fará naquelas épocas? Até hoje é 

assim, que estão mais amadurecidos, que estão mais 

lapidados. Tudo bem mais lapidado, até hoje é assim, custam 

a aprender as coisas, que fará naquele tempo, naquelas épocas 

em que as entranhas estavam ainda endurecidas. 

 

E assim, vejam a transformação de todos, desde o 

período de monstrinhos, até serem civilizados, vejam quanto 
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sacrifício e quanto sofrimento, para passarem de monstros 

para primitivos selvagens, que sacrifício para passarem de 

selvagens, para selvagens mais adiantados, de selvagens mais 

adiantados, para mais adiantados ainda; os primitivos eram 

rudes, foi quando começou a nascer o renascimento e o 

nascimento dos entendimentos e com muita dificuldade. 

 

Hoje para conseguirmos as coisas é uma dificuldade, que 

fará nos primitivos tempos? Então, de selvagens bem 

desenvolvidos e bem adiantados, para o princípio desta 

civilização, mas antes não eram civilizados e sim bem 

adiantados, depois também já não eram selvagens, mas 

também não eram civilizados. Não eram civilizados, porque 

não existia instrução, não existia educação, não existia nada 

em forma. 

 

Então, passou-se esse grande período, que não eram nem 

selvagens, nem civilizados. Eram rudes, daí passando e 

chegando ao começo da civilização. Isso foi muito mais tarde, 

antes de serem civilizados, não eram civilizados. Passaram 

por essa fase e não tinham instrução, não tinham coisa alguma 

formada eram analfabetos estavam em princípio de formação 

e também já não eram mais selvagens eram todos analfabetos. 

 

Depois muito mais tarde, é que veio nascendo os 

entendimentos e a formação das coisas, a formação dos 

alfabetos, a formação dos algarismos e, isto tudo, num 

período muito grande, período de eras. Esses períodos todos, 

ou modos diferentes de governar. Daí então, depois de muita 

luta, é que veio nascendo o progresso em que estão, mas isso 

demorou um grande período para o princípio da civilização. 

 

Depois de civilizados, agora outra modificação, de 

animais Racionais, que são, para Racionais, puros, limpos e 

perfeitos, no seu mundo de origem. Como aparelho Racional 

está ligado ao seu mundo de origem, a PLANÍCIE 
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RACIONAL e como animal Racional, ainda não está ligado 

ao seu mundo de origem. 

 

Para ficarem ligados ao seu mundo de origem, tem que 

conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para 

passarem de animal Racional para aparelho Racional e uma 

vez como aparelho está, Então, aparelhado junto do seu 

mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, o Mundo 

Racional, o seu verdadeiro mundo de origem. 

 

E de aparelho Racional passando para Racionais puros, 

limpos e perfeitos, no seu mundo de origem, não nascendo 

mais aí, na matéria, não nascendo mais aí, nesse mundo ao 

qual não pertencem. 

 

E por não pertencerem a esse mundo de matéria é que 

são sofredores, condenados a sofrer, condenados a morte por 

não pertencerem a esse mundo de matéria, por não serem daí, 

desse mundo de matéria. E por isso está aí, a causa, que deu 

origem a ficarem assim como estão, porque não há efeito sem 

causa. Se assim são de matéria, sofrendo a vida inteira, desde 

que nascem, é porque existe a causa, a causa já sabem 

perfeitamente, foi entrarem pelo pedacinho da Planície que 

não estava pronta para entrar em progresso, que deu causa a 

esta formação microbiana de matéria. 

 

Portanto, não são daí, foram aí dar esse passeio 

amargurado, pela livre e espontânea vontade e pelo livre 

arbítrio. Até hoje todos tem que começar com o livre arbítrio. 

E estão com o livre arbítrio e continuam com o livre arbítrio. 

Começaram com a livre e espontânea vontade e aí estão com 

a livre e espontânea vontade e continuam todos, com a livre 

espontânea vontade. 

 

E agora, vejam, quanto sofrimento por causa da livre e 

espontânea vontade, quanto sofrimento por causa do livre 
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arbítrio; começaram com o livre arbítrio e aí estão com o livre 

arbítrio, começaram com a livre e espontânea vontade e aí 

estão com a livre e espontânea vontade. 

 

Eis a razão do sofrimento de todos. Agora vejam quanta 

luta para conhecerem o que estão conhecendo, o porquê, que 

assim são, de onde vierem e para onde vão. Vejam quanta 

luta, para chegarem a esta conclusão, de se encontrarem com 

o seu verdadeiro mundo de origem. O animal Racional se 

encontra com o seu verdadeiro mundo de origem, o Mundo 

Racional, que deu origem ao animal Racional, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Agora vejam quantas lutas perdidas aí dentro dessa 

deformação. Quantas lutas perdidas! Uma vida sem 

recompensa! A recompensa é a morte! Todos sofrendo sem 

saberem por que, todos lutando para a conservação das 

aparências. Todos com esta vida aparente, a vida do nada, a 

vida que começou do nada, se formou num tudo aparente, 

para daqui um pouquinho acabar em nada. 

 

E todos iludidos com este nada, todos iludidos, com a 

vida da matéria, vivendo de ilusões, vivendo de aparências, 

aparentando o que não são, sentindo uma coisa e aparentando 

outra e sofrendo sempre as conseqüências dessas brutalidades 

por não saberem o porquê que eram assim, por não saberem o 

porquê nasceram assim, por não saberem o porquê estavam 

vivendo assim, por não saberem o porquê desse mundo ser 

assim, por não saberem o porquê. 

 

Tudo isso se originou assim, por não saberem o porquê 

de todos serem assim, vivendo sem saberem por que e por não 

saberem o porquê que assim ficaram, também não sabiam 

dizer o porquê sofriam assim, o porquê eram sofredores e 

porque eram condenados a morte. Ninguém nunca soube nem 

o porquê da existência desse mundo. 
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E por isso viviam aí conservando todos os mistérios, 

fazendo mistério de tudo, vivendo num mundo misterioso, se 

considerando uns enigmáticos dentro desse enigmático 

mundo, sem dar solução de coisa alguma por não saber, sem 

dar solução de coisa alguma por não conhecer, vivendo quase 

igualmente como um outro animal qualquer. Porque o animal 

é que não sabe o porquê da sua existência, é que não conhece 

o porquê ele é assim. 

 

E assim, quantas modificações, quantas transformações, 

tudo isso com as multiplicações das gerações, porque 

costumam dizer: ―Os antigos eram muito atrasados, os antigos 

eram rudes.‖ Então, com as novas gerações, com a 

multiplicação das gerações em tudo se lapidando, aumentando 

os conhecimentos de todos, para chegarem ao ponto de um 

equilíbrio mais ou menos, de ter um entendimento, para então, 

conhecer o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Mas veja que ainda existe uma grande camada muito 

rude e que ainda tem apego a coisas supersticiosas, criadas 

pelos antigos atrasadões, criadas, inventadas e forjadas pelas 

imaginações dos seres, para verem se podiam conduzir todos 

a um plano melhor, uma vida melhor. E tudo ficando só na 

boa vontade e tudo se multiplicando de pior para pior. Por 

isso, todos no mundo sofrendo, todos no mundo agonizando, 

todos em agonia, porque basta ser matéria para viverem 

agonizando, basta ser sofredor para viver agonizando, basta 

surgir do nada sem saber o porquê surgiu para viver 

agonizando. Formando-se nesse tudo aparente sem saber por 

que, vivendo de aparências sem saber por que, vivendo 

iludidamente, porque quem vive de aparências, vive de 

ilusões, sem saber por quê. 

 

E assim todos desse jeito, todos agonizando, todos em 

agonia. Todos à procura do bem na matéria; no mal, nunca 

que poderiam encontrar encontraram o bem ilusório, o bem 
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aparente, o bem que não é verdadeiro, parece que estão bem 

agora, já amanhã não. 

 

É assim a vida da matéria, a vida dos horrores, dos 

padecimentos, de todas as formas de todos os jeitos e de todas 

as maneiras, todos sofrendo, por desconhecerem a justa causa 

do seu ser e a justa causa desse mundo em que vivem, 

vivendo todos sem saber por que, como nunca chegaram a 

razão do conhecimento da origem dos seres. 

 

E assim a vida é um sonho, todos sonhando com essa 

vida de sonhos e por ser tudo um sonho é que tudo se acaba. 

 

Morre, acabou o sonho, viviam sonhando como todos 

vivem sonhando, só termina o sonho quando termina a vida. 

Se a vida não fosse um sonho, tudo seria belo, tudo seria 

maravilhoso, tudo seria bom, mas por a vida ser um sonho, é 

que tudo é aparência, é que tudo é aparência só, por a vida ser 

um sonho é que vivem de aparência, aparentando sempre o 

que não são. Por quê? Porque estão sonhando e por viverem 

sonhando e a vida ser um sonho é que tudo se acaba, acabou- 

se o sonho, findou-se a vida. 

 

Vejam como todos vivem nesta agonia sem fim, todos 

agonizando. Porque, quem vive sonhando vive agonizando, 

agonias intermináveis. 

 

E assim vejam a vida, que muitos, por não conhecerem o 

seu estado, calamitoso, vivendo calamitosamente desse jeito, 

sonhando a vida inteira desse jeito, por a vida não ser 

propriedade de ninguém é que estão sonhando a vida inteira. 

E nesse sonho de olhos abertos, passando uma infinidade de 

pesadelos infernais, que são os golpes cruéis, os sofrimentos 

irresistíveis, os desgostos, os desastres, as paixões, as agonias, 

agoniados por isso, por aquilo. E assim é a vida de quem 

sonha de olhos abertos, por ser um sonho tudo se acaba. 
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E assim, de repente, muitas vezes perdendo a vida sem 

esperar. Por quê? Porque estava sonhando. Quem sonha, 

quem vive sonhando não sabe o porquê está vivendo. Vivendo 

sem saber o porquê está vivendo, tendo esta vida assim, sem 

saber o porquê esta vida assim é. 

Porque um condenado a morte, um condenado a morrer 

é um empedernido de misérias e por ser um empedernido de 

misérias tem o corpo de matéria e matéria é lama, porque 

surgiu da lama surgiu do chão. 

E assim, vejam como todos viviam sonhando, cheios de 

pesadelos. E por viverem cheios de pesadelos, não 

compreendendo o que é a vida, costumam a dizer: ―Nós 

viemos aqui neste mundo para sofrer.‖ Falando assim 

inconscientemente que nem um papagaio, que não sabe o que 

está dizendo. E não se conformando com o sofrimento e 

falando como coisa que tivesse certeza do que diz e falando 

sempre: ―Nós somos sofredores e não sabíamos por que, nós 

somos mortais e não sabíamos por que, nós vivíamos de 

aparência e não sabíamos por que, nós vivemos sonhando, 

mas não sabemos por quê.‖ 

Ninguém sabia coisa alguma, do porquê desta vida se 

constituiu assim, do porquê da constituição desta vida ser 

assim, da construção deste corpo ser assim em matéria. 

Ninguém sabia. Ninguém sabia o porquê do corpo de matéria, 

do porquê tinham e têm este corpo de matéria, ninguém sabia. 

Porque ninguém sabia de onde surgiu a matéria, de onde 

surgiu essa lama, como foram feitos dessa lama e de que foi 

feita essa lama. Ninguém sabia, só sabiam falar que nem 

papagaios, mantendo o sofrimento de si mesmo, sofrendo 

sempre sem saber por quê. Porque se soubessem não eram 

sofredores. 

E assim vivendo cheios de pesadelos, para viverem 

sonhando de olhos abertos; os pesadelos são os sofrimentos 
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cruéis da vida. Dominados pelas ilusões, pelas artes, pelas 

fantasias, pela lama, pela matéria e pelo mal. E com isso 

mantendo o sofrimento de si mesmo e de todos com este 

embuste tão grande e por ser tão grande não sabiam o porquê 

dele. 
 

O embuste quer dizer: matéria e tudo quanto é de 

material. A matéria é um embuste e por ser um embuste, é que 

ninguém nunca deu solução desse embuste, do porquê desse 

embuste, desse embusteirismo grosseiro; A matéria é uma 

coisa grosseira, surgiu do mal e por isso vivem mal e acabam 

mal. Vivem mal porque são sofredores e ninguém sabia 

explicar o porquê desse embuste, o porquê dessa natureza 

assim ser, o porquê da natureza de todos e de tudo assim ser. 

Então, tinham que se manter assim mesmo, 

multiplicando sempre o sofrimento para a destruição de si 

mesmo, porque o que começa mal vai sempre mal e acaba 

mal. A matéria é de origem do mal. Então, se originaram do 

mal, a origem é do mal, tinham que viver mal e acabarem 

mal. 
 

E assim ninguém sabia o porquê se originaram assim, 

vivendo encantados sem dar solução do porquê que estavam 

encantados assim, desta maneira, vivendo de sonhos e, 

sonhando a vida inteira de olhos abertos, olhando tudo, vendo 

tudo e sem saber dar solução e sem poder dar solução, porque 

não podia de maneira alguma dar solução, não podiam de 

maneira nenhuma solucionar o mal, porque são de origem do 

mal e o mal está em si mesmo, por serem matéria. 

Como é que podiam solucionar o mal? 

Só podiam é multiplicar o mal de si mesmo e de todos, 

por estarem sonhando horrivelmente dessa maneira. Uma vida 

de sonhos e de pesadelos. Os pesadelos são as 

monstruosidades que existem na vida de quem sonha e não 

podiam solucionar as monstruosidades. 
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Por viverem sonhando e a origem ser do mal, tinham que 

viver mal, alimentando todas as monstruosidades e 

progredindo monstruosamente, até se liquidarem pelas 

monstruosidades criadas e inventadas, idealizadas; todos 

sonham, e por que vivem sonhando? Por a vida ser de sonhos. 

E quem sonha não sabe o que está fazendo, quem sonha não 

sabe o que está sonhando, senão não vivia sofrendo a vida 

inteira desta maneira, procurando o bem sempre e vivendo 

mal e acabando mal. Procurando sempre eliminar o mal, 

acabar com o mal e ele sempre se multiplicando, por a vida 

ser uma vida que nunca foi e nem é real. 

 

E por não ser real, a vida é que o sofrimento é o maior 

brilhante da vida de todos, todos sofrendo, cada qual a sua 

maneira, cada qual de sua forma, cada qual de seu jeito e não 

sabendo o porquê, por viver sonhando, procurando o bem, 

onde ele não existe, procurando o bem no mal. Por viver 

sonhando nunca que poderiam encontrar. Como nunca 

encontraram e por isso o sofrimento sempre multiplicou-se 

universalmente. 

 

E assim, vejam, quanto tempo de lutas perdidas, quanto 

sacrifício sem recompensa. A recompensa é o sofrimento e o 

extermínio da vida, o extermínio do sonho e o extermínio do 

mal. Porque o mal por si mesmo se destrói; são de origem do 

mal, por serem de matéria e o mal por si mesmo vai se 

destruindo. Então, viviam lutando a vida inteira a procura do 

bem e nada de encontrar. E não podiam encontrar. 

 

Onde iam encontrar o bem no mal? De jeito algum; o 

bem aparente encontravam, mas aparências não são verdades 

e por isso está bem hoje, mal amanhã; Então, criaram essas 

situações todas essas anestesias todas, porque uma distração 

não passa de uma anestesia; enquanto está anestesiado por 

aquela distração, sugestionado por essa ou aquela distração, 

por essa ou aquela diversão, por esse ou aquele gosto, por 
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esse ou aquele prazer, por essa ou aquela vontade enquanto 

estão anestesiados parece que vão vivendo muito bem e 

quando termina a anestesia, quando termina a distração aí é 

que vêem quanto tempo perdido e diz consigo mesmo: ―Que 

ridículo viver nesta vida, que ridículo viver assim.‖ 

 

E por isso estão aí expostos a todos os sofrimentos, a 

todas as espécies de sofrimento, sem garantias de espécie 

alguma. E por não terem garantias é que vivem remediando a 

vida inteira, até não poderem mais remediar. E quando não 

puderem mais remediar terminou o sonho, morreram. 

 

E assim, vejam a planta da matéria, como é tão doloroso 

um comentário da vida do mal, como é tão triste descrever a 

situação de quem vive de matéria. 

 

Está aí, a salvação do animal Racional, vindo a sua 

extinção aí na matéria e no mal, portanto, vejam quanto tempo 

para chegarem a essa conclusão. 

 

Aí na matéria jamais poderiam chegar a essa conclusão, 

porque a matéria é encantada e não poderia de outra forma se 

desencantar, como nunca o fizeram por não conhecerem o 

ediogroma de sua formação. 
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EDIOGROMA DA SUA FORMAÇÃO 

 

 

 

 

 
Ediogroma quer dizer: A forma de que foram formados 

dessa goma, ou seja, desse líquido. É a razão de ter que vir de 

fora, isto é; do verdadeiro mundo de origem do animal 

Racional todo conhecimento e esclarecimento para pôr fim de 

uma vez por toda, com a vida do mal e com a vida da matéria. 

 

Está aí em poder de todos, o conhecimento da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a fim de todos se imunizarem e 

por meio desse conhecimento, poder voltar ao seu mundo de 

origem. Isso ocorrerá quando o corpo fluídico for levado pela 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, sendo o vivente portador do 

conhecimento e esteja devidamente integrado na 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, daí, não nascerá mais aí nessa 

lama e nesse mal, porque a semente que germinava o mal, que 

é o fluido deformado nesse corpo fluídico, a IMUNIZAÇÃO 

apanha-o e leva para o seu mundo de origem, à PLANÍCIE 

RACIONAL, porque tudo isso é uma deformação Racional, 

como muito bem já sabem e conhecem o seu começo e o 

princípio de toda sua trajetória. 

 

Agora vejam, como esse histórico é tão longo, sendo 

preciso muitos dias para contar e em novos detalhes, pois o 

principal já está aí revelado nas vinte e uma eternidades que 

se passaram estando passando pela vigésima primeira (21ª) e 

desta à extinção da vida da matéria. 
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Então, a matéria e todos os demais viventes, surgiram do 

chão, motivo pelo qual, todos vão para debaixo dele, porque à 

ele todos pertencem. 

Mas o conteúdo da formação, geração e criação é que é o 

fluido causador e a causa dos seres, porque não há efeito sem 

causa. A causa a IMUNIZAÇÃO RACIONAL apanha e leva 

para o mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. E a 

causa não estando mais aí dentro do calor, não existe mais 

efeito, que são os seres — os corpos em matéria fluídica 

elétrica e magnética — daí então, findando-se a vida da 

matéria, porque a causa da formação dos seres é retirada aí do 

calor para o seu mundo de origem que é o fluido. 

O corpo fluídico deformado é lavado pela 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Por conseguinte, a pessoa não 

nascerá mais aí nessa vida de matéria, porque a causa desse 

feito, desse corpo em matéria fluídica elétrica e magnética não 

está mais dentro desse calor. 

Então, assim, findando-se a vida e o mundo da matéria, 

porque não há efeito sem causa, se existe esse efeito, que é o 

corpo do animal Racional, é porque existe a causa que é o 

fluido deformado Racional. 

É esse corpo fluídico que a IMUNIZAÇÃO apanha e 

leva para o seu mundo de origem, saindo daí do campo em 

que tudo é bicho, não existe puros, nem santos, nem perfeitos; 

todos são deformados, cheios de defeitos, monstros, por 

estarem sob o governo de monstro que é o fogo, o elétrico e 

magnético. 

 

O fogo queima e mata, por isso é um monstro. Assim 

todos vão sendo iluminados pelo monstro que é o sol, o 

gerador e criador e por ser monstro é destruidor, constrói e 

destrói o próprio bicho, isto porque, quem constrói e destrói 

os seus, não passa de um monstro. 
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Veja como é calamitosa a vida do mal, a vida da matéria, 

sendo esta, mal puro; viviam a vida inteira a procura do bem, 

da felicidade e da fraternidade, isso tudo só existe nas 

palavras e nunca o encontraram, porque não existe o bem no 

mal existe na palavra aparentemente e por isso, nunca 

encontram o bem verdadeiro, isto porquê a vida da matéria é 

do mal, sendo todos sofredores. 

 

E os materialistas procurando buscar o bem no mal e 

nunca o encontrando, isso jamais poderia acontecer, porque 

na matéria só existe o bem aparente e não o bem verdadeiro, 

o bem verdadeiro na matéria nunca existiu, apenas por ser 

matéria, onde todos estão sujeitos à todos os sofrimentos, 

dores e doenças enfim, num desequilíbrio total, por ser o mal 

permanente na matéria. 

 

Evidencia-se que no mal não existe equilíbrio; 

aparentemente demonstram ser equilibrados, porque o mal 

não equilibra ninguém, matéria é essência do mal e por ser 

mal, por si mesmo se destrói, não podendo de forma alguma 

encontrar o equilíbrio e o bem no mal. 

 

Mas por não se conhecerem é que viviam assim 

horrivelmente, dessa maneira, sempre a procura do bem no 

mal e nunca o encontrando, sendo a inconsciência a causa de 

todos ficarem assim lutando a vida inteira, a procura do bem e 

nunca o encontrando, como nunca foi encontrado; tudo isso 

por desconhecimento total de si mesmo, da sua natureza e da 

origem verdadeira do seu natural. 

 

Então, viviam sem saber por que eram assim e porque 

assim ficaram, julgavam e pensavam, por não saberem que a 

vida fosse essa mesma e não conhecerem a origem do seu 

verdadeiro ser, do seu natural, não conhecendo por que 

ficaram assim e de onde vieram, não conhecendo a sua 

origem e a origem do mundo, adotando a vida como se fosse 
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esta mesma, como se fosse a vida verdadeira e na mesma hora 

se contradizendo por não suportar o sofrimento e a morte. 

Ninguém quer morrer, todos querem viver. 

 

Assim, vão vivendo em contradição consigo mesmos 

inconscientemente, não sabendo, não vendo e nem 

conhecendo o porquê de tudo isso, por não conhecer a 

verdadeira origem, o seu verdadeiro natural, por não conhecer 

quem os fez assim e não sabendo por que foram feitos assim 

dessa maneira, ignorando as bases de sua origem. 

Nunca souberam de nada e quem nada de si sabe, nada 

pode dizer; quem não sabe como foi feito, muito menos sabe 

dizer se está certo ou errado. 

Hoje, todos estão sabendo e conhecendo por que assim 

ficaram, vivendo fantasiados hipocritamente, de forma fingida 

e falsa; vivendo uma vida que não é a sua, a qual não lhe 

pertence e não é de sua propriedade, pois a perde de um 

minuto para outro, sem querer perdê-la. 

Tudo por que ficaram sem nada, sem garantia, sem eira e 

sem beira, vivendo a esmo, tontos num mundo sem saber o 

porquê dele e da sua existência, igualmente a um outro animal 

qualquer, que não sabe porque vive e sem saber dar qualquer 

explicação do seu ser, da sua origem e do seu natural. 

Vivem grosseiramente de forma estúpida, como cegos de 

olhos abertos, nessas trevas sob a luz do fogo, que é o sol, o 

qual os queima, maltrata e mata; e assim vão vivendo 

ridicularizados dessa maneira e dessa forma: tontos, 

desorientados e inconscientes, não sabendo o que dizem, 

muito menos o que fazem e o que querem, porque o 

sofrimento conduz todos assim dessa maneira, variando 

sempre como loucos à procura do bem e do bom, não sabendo 

como o encontrar, de forma alguma, na matéria. 
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O bem jamais poderia ser encontrado no mal; tinham de 

sofrer sempre, como até hoje o sofrimento sempre se 

multiplicou de todas as maneiras e de todas as formas e hoje, 

felicíssimos por conhecerem e saberem o porquê de tudo isso 

e porque assim ficaram. Dessa forma, são formados do bem? 

De onde vieram e para onde vão? 

 

A razão desse mundo assim ser em princípio diz-se ser o 

mundo desse ou daquele jeito. Enfim, sempre desconfiado 

com tudo e com medo de tudo, vivendo assombrado dessa 

maneira; de experiência em experiência para ver se acerta e 

sempre com medo de não acertar, de perder, de se prejudicar, 

com medo de não dar certo, a procura do bem no mal e 

sempre por encontrá-lo. 

 

Quantos passos perdidos aí nessa vida do nada, 

começando em nada, quantos passos perdidos em vão, quanta 

caduquice e ilusão. Vejam a vida dos que têm coragem de 

dizer que vivem muito bem. Como vai fulano? Eu vou bem. 

Por que respondem assim? Porque não se conhecem...! Já viu 

alguém bem na matéria ou de mal? Vivem sim, iludidos, 

traídos e alimentando o sofrimento de si mesmos. 

 

Dessa forma, hoje estão conhecendo o bem verdadeiro 

este que está em suas mãos, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Hoje estão conhecendo e sabendo de onde vieram, como 

vieram, para onde vão e como vão, conhecendo e sabendo o 

porquê assim são, o porquê assim ficaram, não conhecendo a 

sua origem, ficando ridicularizados assim desse jeito e dessa 

maneira, abaixo do ridículo. 

 

De onde surgiram? De onde saíram para chegarem a esse 

ponto? E por que chegaram ao extremo de serem 

ridicularizados dessa maneira e dessa forma? Qual foi o crime 

que cometeram para se reduzirem assim ao nada e ficarem 
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mais baixos do que nada? Porque são feitos do nada e o nada 

não vale nada, por isso estão abaixo do nada, ridicularizados 

desse jeito e dessa maneira, por isso, dependem de tudo para 

viver e o tudo que aí está não depende do ser humano, que 

não passa de um mero ridicularizado nessa terra. 

 

Então, já se viu no mal alguém ser feliz? Já se viu no 

mal existir felicidade? Um ser de matéria e de lama pode ser 

feliz? Um ser que vive agonizando a vida inteira pode ser 

feliz? Um ser que vive desassossegado a vida inteira pode ser 

feliz? Já viu no mal existir felicidade? Matéria é uma coisa 

podre, com aparência de boa e por ser podre por si mesmo se 

destrói. 

 

Portanto não existe nada de bom na matéria, o bom na 

matéria, só na palavra, é dor aqui, é dor ali, incomodado com 

isso e com aquilo, aborrecido com isso e aborrecido com 

aquilo; não há sossego e daqui um bocado, o bom morreu de 

repente, acabou de repente. 

 

Isso por que nunca conheceram o bem, nem o bom, por 

isso tudo se acaba por ser tudo aparência; sendo traídos pela 

aparência e ilusão, traídos pelas artes, sugestionados e 

anestesiados pelas ilusões, pelas fantasias, pelas artes, pelas 

riquezas da lama, da podridão e da matéria. 

 

Para quem não sabe o porquê assim é, tinha que ser 

assim mesmo, matéria e desilusão são produtos do ―bicho‖, 

dessas bicheiras em pé e por assim ser, são destruídos pelos 

―bichos‖; o bicho constrói, o bicho destrói, o que gera os 

seres, são os micróbios e os vírus. Os bichos, portanto, são 

bicheiras em pé. 

 

Os germes, os micróbios é que formam esse corpo 

microbiano e ainda germinando originam verdadeiras 

bicheiras em pé, construídas pelos vermes e pelos vírus 
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destruídos pelos próprios bichos, que são gerados da podridão 

da matéria. Daí então, forma-se uma bicheira em pé. Os 

bichos destroem, por isso vai ficando velho e vai se acabando, 

são os próprios bichos que estão destruindo a bicheira em pé, 

que é o corpo. 

 

Portanto produtos da lama e da podridão, a matéria é 

uma coisa podre e um podre desconhece o porquê é podre. 

Um podre em vida, não sabe por que é podre, se soubesse não 

seria podre, por isso tudo se inflama, por serem podres, 

sebosos, morrinhentos, fedorentos, tendo de usar a água para 

aparentar àquele limpo que não são. 

 

Então, o que um podre sabe? Nada. 
 

O que um podre conhece? Nada. Portanto não sabe nada, 

nem porque são podres, não sabem por que são feitos de lama, 

nem porque são feitos de matéria, que é uma coisa nojenta. 

 

Então, o que é que sabem? Nada. Falam iguais a 

papagaios que só sabem falar aquilo que aprenderam e o que 

aprendem, se não aprenderem, nada sabem falar, ficam esses 

papagaios, com todas essas papagaiadas, iludidos com as 

aparências, com as artes, com as fantasias, com essa lama e 

com esta podridão; só mesmo um bicho das trevas, é que pode 

viver assim, sofrendo e se maldizendo sem saber por que, por 

isso tem medo de tudo, de adoecer, de morrer, tem medo disso 

e medo daquilo, sempre , com medo, desconfiados disto e 

daquilo, sempre desconfiados nessa sebaria nojenta, nesse 

mar de lama, sendo todos lamas em pé empedernidos de 

maneira que por isso são comidos pelos bichos em vida. 

 

O que é a velhice? É a pessoa que está sendo comida em 

vida, por isso vai perdendo as suas forças, sua saúde é 

comida, sendo destruída pelo bicho, vai perdendo a vida, aí 

acabou-se o tudo construído pelo bicho e destruído pelo 
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bicho, comido em vida, por isso se acabam e morrem sempre 

falando em felicidade em bem em paz, por não se 

conhecerem. Pensar que existe é uma coisa e ver que não 

existe é outra. 

 

Assim todos iludidos, traídos consigo mesmo e traindo 

os demais, criaram esse vocabulário, todas essas palavras, 

para ver se amenizavam o sofrimento da podridão e se 

consolavam com palavras bonitas, cativantes, sugestionantes; 

e iludidos com esse montão de asneiras e de tradições. Vejam 

a que ridículo chegaram, ao ponto de renegarem a vida, aquilo 

que ninguém tem direito, a própria vida. 

 

Hoje, conhecendo que não são daí e o porquê desse tudo 

ser assim estando em mãos de todos o caminho certo da 

origem verdadeira de todos, a Estrada Racional, para que 

todos retornem ao seu lugar de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Hoje, todos de retorno ao seu mundo de origem pela 

Estrada Racional, a verdadeira estrada do animal Racional, do 

bicho que nunca soube o porquê era assim e que ninguém 

nunca soube por que era assim, o porquê assim são, o porquê 

do mundo e de sua criação e geração. 

 

Hoje estão sabendo e vendo que sonho...! Estavam 

sonhando de olhos abertos, ou seja, cegos de olhos abertos, 

por isso está aí em mãos de todos: a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Isso é um levantamento da podridão para se 

libertarem. 

Muitos estão sonhando existir na matéria, santos e puros 

e o mal jamais poderia existir, mas tem muitos idiotas, que 

estão cegos, completamente cegos, pensavam que na matéria 

existissem santos e puros. Então, já viram no mal existirem 

santos e puros? Se a matéria é um mal? Como é que podiam 

existir santos no mal, ou seja, pureza no mal? 
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Então, não sabem que o mundo é conseqüência dos seus 

próprios habitantes? Nem aí na matéria, nem no espaço, nem 

nos astros, não existem santos e nem puros; todos são 

deformados. Tudo que está abaixo do sol, é uma coisa só, 

tudo é deformado, os habitantes do espaço do elétrico e 

magnético, os habitantes dos astros, os habitantes aí desse 

vácuo entre o sol e a terra, todos são iguais; não existem 

puros, nem santos, isto por que todos estão deformados, aí 

dentro do campo elétrico e magnético. 

 

A vida no espaço, a vida dos astros e dos seus habitantes 

é intranqüila e de lutas, porque estão aí dentro da deformação 

em que todos lutam, como também os que estão em cima da 

terra, que são a bicharada em pé, que se transformam em 

seres, como também os seres do espaço, abaixo do sol, o que 

se vê é o mal, ninguém tem paz e falam em paz. Ninguém tem 

sossego e falam em sossego, ninguém tem felicidade e falam 

em felicidade, falam ainda em fraternidade. 

 

Isto tudo, só existe nas palavras para enganar e engabelar 

os maus com palavras bonitas e bem recheadas; as fantasias, a 

arte de falar e o falar é uma arte para atrair, sugestionar e 

emocionar, é uma anestesia da matéria ouvir essas palavras 

tão boas. Se elas funcionassem era muito melhor, mas elas 

não funcionam, apresentam uma felicidade através das 

palavras, isto é uma forma de anestesia para a matéria, por 

isso, o sofrimento está aí, desmoronando tudo isso. 

 

Se houvesse felicidade ninguém sofria, se houvesse paz 

todos viveriam bem e não agonizando desse jeito como 

vivem, nervosos, aborrecidos, contrariados, desesperados, 

tristes, muitos a ponto de enlouquecer, doentes, queixando-se 

a vida inteira e sem sossego, o sofrimento contradizendo essas 

palavras esse recheio de palavras bonitas para o engabelo e 

sugestão da matéria, para ficarem bem recheados de ilusões e 

sempre traídos por essas palavras e anestesiados por elas. 
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É uma bagagem de palavras, para a acomodação da 

matéria. É um calmante muitas vezes naquela hora, só 

naquele momento em que está ouvindo: ―Você vai ser feliz; 

você vai ser muito feliz; você vai viver em paz‖. É um 

anestésico para aquele momento. 

 

E assim, não podiam encontrar de maneira alguma o 

bem no mal. Por isso, todos sofrendo, cada qual de sua forma, 

do seu jeito, de sua maneira. Cada vez mais o sofrimento se 

multiplicando, porque o mal por si mesmo vai se destruindo, 

todos vão vivendo de aparências, traindo-se e traindo os 

demais enganando os demais, dizendo que estão certos, 

falando em certos e vivendo horrivelmente dessa maneira, 

uma vida de traidores de si mesmos e dos demais, porque 

sentem uma coisa e dizem outra. 

 

Nunca falando o que estão sentindo, pensam uma coisa e 

dizem outra está ruim, mas dizem que está bom. sempre 

enganando os demais. 

 

Quem engana os demais e a si mesmo é bom? Quem trai 

a si mesmo e os demais é bom? Matéria é mal puro, por isso 

tinham de viver assim dessa maneira, hipocritamente. Com a 

hipocrisia e a falsidade, tinham de viver assim, horrivelmente, 

desse jeito, sempre falando em puro e sempre por encontrá-lo. 

 

Já se viu na matéria existir pureza e bondade? Já se viu 

no mal existir bom? Certo que não. Pois a matéria é mal puro, 

como é que falam em bom? Bom aparentemente; basta serem 

matéria para serem intolerantes consigo mesmos e não 

saberem o que querem, variando e insatisfeitos sempre; não 

existe satisfação total, se estão satisfeitos de um lado, mal 

satisfeitos do outro, a insatisfação é sempre constante, 

aparentando que vai tudo muito bem. Bem sim, tudo muito 

bem, tudo felicíssimo e todos felizes, mas de sofrimento. Os 

corpos anteriores a esses eram os corpos dos Racionais que 
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vieram se deformando e os que se extinguiram em cima da 

Planície que virou água, surgiu daí o sexo, masculino. 

 

Nascendo do próprio chão, gerados do próprio chão pela 

água microbiana, gerou-se o corpo primitivo que era bem 

diferente desse atual. 

 

Então, para a geração e criação, formação e crescimento, 

durou muito; não falavam só se entendiam apenas por acenos 

eram bichos em formação; depois com o tempo é que o corpo 

em matéria veio se transformando até chegarem a ser como 

são, mas no princípio eram assim uma espécie de monstros, 

de monstrengos, o que quer dizer: ―Uma árvore quando 

pequena não demonstra o que ela vai ser, depois de grande, 

vai criando galhos aqui, galhos ali‖. E assim foi se formando 

o corpo, gerado na Planície que virou água e na resina que 

virou cinza, que é a terra. 

 

Daí, com o tempo, vieram entrando em novas fórmulas 

em novas épocas em que cada época era uma transformação, 

cada transformação levava uma eternidade que, para 

chegarem ao que são, passaram por vinte e uma (21) 

eternidades, a vigésima primeira (21ª) é a que estão passando, 

daí, vejam a desolação da matéria, uma coisa que nasceu do 

chão, um vegetal com fórmula diferente, como todos os 

animais, porque todos nasceram do chão, são vegetais com 

fórmulas diferentes, com fórmula de animal e por serem 

vegetais, nascidos da terra e da água, é que precisam de 

ambas as fórmulas para viverem. 

 

E assim, vejam como é a vida da matéria e do mal, todas 

essas ilusões para ver se remedeiam ou remediavam essa 

fracassada vida de matéria. 

 

Na matéria, o ser é tão estúpido que se torna até 

repugnante esclarecer a sua origem; sabem que são de 
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matéria, não conhecem profundamente como se originaram, 

sabem apenas que são produtos da água, se transformaram em 

seres, mas a água para se transformar em seres tinha e tem de 

ter o seu conteúdo, que são os vírus, os micróbios para a 

formação desses seres. 

 

Micróbios, vírus e vermes essa família é muito grande e 

muito variante a sua qualidade, que são os próprios micróbios 

da água, criados e gerados pela própria água para a formação 

dos seres, que são os produtos da água; isso por que a água 

choca e envenenada é ação e criação dos venenos, que é o mal 

da matéria. 

Hoje, os corpos anteriores a estes, que se extinguiram 

fluidicamente já deformados em categoria superior a essa 

deformação material, foram os mesmos corpos que se 

extinguiram fluidicamente em cima da resina que virou cinza 

e depois entrando a água da Planície que se derreteu nessa 

cinza, deu-se então, a ação, pela quentura do foco da luz, à 

formação dos micróbios para a formação, geração, criação 

dessa bicharada que começou nessa época a nascer do chão. 

Os que se extinguiram em cima da resina, deram origem aos 

micróbios do sexo feminino. 

 

Dessa forma, o vivente por não se conhecer, é que vivia 

a vida inteira a procurar o bem no mal, na vida do mal, na 

vida da matéria e nunca o encontrando, jamais podendo 

encontrar, porque o mal é mal mesmo e por isso, por si 

mesmo se destrói. 

Os viventes por serem maus, são sofredores e de origem 

do mal, por serem de origem da matéria e formados do mal 

puro. Matéria é mal. 

Então, como engendraram tudo isso? Foi pelo simples 

fato de se deformarem nessas condições, porque não há efeito 

sem causa, se estão e são assim, é porque existe a causa; a 
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causa já sabem e conhecem muito bem, de onde vieram, como 

vieram, para onde vão e como vão. 

 

Tratem de ler e reler, ler e reler sempre a fim de se 

desenvolverem Racionalmente, que por meio desse 

conhecimento terão consigo o equilíbrio Racional. 

 

Tudo é preciso para o animal aprender e saber, se não 

aprender, nada sabe, se não aprender nada, nada conhece 

então, tenha persistência na leitura, para se imunizarem o 

mais depressa possível, para que não volte mais a nascer aí no 

mal, deixando assim de ser delirante e de sofrer para sempre, 

porque hoje, já estão cientes do porquê de tudo isso e o de 

assim serem e de tudo assim ser, dessa forma; a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL faz a ligação do animal 

Racional ao seu verdadeiro mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 
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A EUFORIA VIBRANTE DO POVO 

 

 

 

 
E assim, hoje todos com a Estrada Racional em mãos, 

com a estrada do mundo da verdadeira origem de todos, para 

o término desse sofrimento, o término dos martírios, das 

dores, das desolações, o término da morte, que apavorava 

todos. Hoje em mãos de todos, a estrada Racional do mundo 

verdadeiro, mundo de origem de todos, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Todos marchando na estrada Racional, para juntos dos 

seus irmãos, para o seu mundo: a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Acabando aí o elétrico e magnético, acabando os 

martírios do elétrico e magnético, dos dois fluidos do animal 

irracional, que estavam dominando o animal Racional e daí o 

animal Racional vivendo igual a bicho, procedendo igual a 

bicho e muitas vezes pior do que bicho. 

 

E hoje conhecendo o porquê deste tudo, porque não há 

efeito sem causa, hoje livres, livres do elétrico e magnético 

por estar em mãos de todos a estrada verdadeira de todos, o 

caminho verdadeiro de todos, a estrada Racional, caminhando 

todos para o seu mundo de origem: a PLANÍCIE 

RACIONAL. Então, chegou o fim do elétrico e magnético 

imperar sobre o animal Racional, o causador de todas as 

ruínas e de todos os males do animal Racional. 



84 
 

CULTURA RACIONAL – 6º O 

 

 

E assim, vejam, sofriam sem saber por que, morriam 

sem saber por que, viviam aí desta maneira sem saber por 

que, sofrendo a vida inteira sem saber por quê. Que 

calamidade! 

 
E assim hoje todos com o rumo certo, o rumo Racional, 

a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a estrada Racional. 

 

E assim quantos passos em vão, quantos passos perdidos 

aí no elétrico e magnético, quantas lutas sem proveito no 

elétrico e magnético. E assim chegou o fim dessa jornada do 

encanto, chegou o fim de tudo e de todos aí nessa lama, 

porque aí está a estrada Racional em mãos de todos, para 

todos caminharem, para todos marcharem, para o seu mundo 

verdadeiro, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E assim, Racionalmente, vão viver até a extinção desse 

corpo em matéria, desse fardo de lama pesado, devido ao 

elétrico e magnético. A euforia vibrante do povo, por 

encontrar a sua situação definida e a situação do mundo e de 

tudo, na IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

A euforia do povo, muito grande, por serem 

surpreendidos por uma coisa que ninguém esperava a 

descoberta da origem do animal Racional e a descoberta da 

origem deste mundo, de onde todos vieram, como vieram e 

para onde todos retornarão e como retornarão. A euforia do 

povo é grande, vibrantes locuções, os corações transbordando 

de satisfação e todos em massa vibrante, dando vivas à 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

E assim esses momentos já estão aí, porque está aí o 

conhecimento em mãos de todos, a definição do mundo e sua 

criação, a origem do mundo e a origem dos seres, o princípio 

do mundo e o fim do mesmo. Todos vibrantes, todos 

emocionados por serem surpreendidos pela descoberta da 
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origem do seu ser e da origem do mundo, que até Então, todos 

desconheciam e ninguém sabia dizer nada a respeito de si 

mesmo, a respeito do seu ser, a respeito da origem do mundo. 

Viviam todos agonizando nesta vida de matéria, sem 

saber por que é matéria, sem saber o porquê da matéria, sem 

saber o porquê seu ser é de matéria e vivendo de matérias, 

ignorando tudo, fazendo mistério de tudo encontrando no seu 

ser um ser misterioso, vivendo uma vida cheia de mistérios, 

vivendo em um mundo sem saber por que, vivendo 

igualmente a um outro animal qualquer, que não sabe dizer o 

porquê da sua existência, nem o porquê da existência do 

mundo em que vive. 
 

E assim a situação de todos, aí em mãos, divulgada e 

definida, o porquê de tudo isto, o antes de ser tudo isto, o que 

eram e o porquê deixaram de ser o que eram para serem o que 

são; nunca souberam o que eram, nunca souberam o que 

foram, nunca souberam o que são, nem muito menos o porquê 

que assim são. 

E hoje em mãos de todos, todas essas divulgações, tudo 

isto divulgado, tudo isto definido, não é para menos a euforia 

de satisfação do povo, do animal Racional. O povo vibrando 

de alegria emocionados, por terem em mãos, o encerramento 

de outras vindas aqui nesta lama. O encerramento desta vida 

da matéria, o encerramento do encanto, porque está aí tudo 

divulgado e definido, o povo brilhando vibrantemente de 

emoção eloqüentemente, loucos de alegria e satisfação, por 

encontrar em mãos de todos, a sua volta ao lugar de origem, 

por conhecer a origem, a sua volta ao seu mundo de origem: a 

PLANÍCIE RACIONAL, o mundo verdadeiro do animal 

Racional. 

E assim, os corações que viviam agonizando nessa vida 

de matéria, nessa vida das agonias, agonizando noite e dia, 

porque quem vive na matéria, vive mal. Matéria quer dizer: 
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Mal, vivendo todos mal,  por viver de matéria, por ser de 

matéria, vivendo todos assim, sem saber por que eram assim. 

Então, aí a agonia ainda aumenta mais, porque somos 

assim ninguém sabia dizer, porque somos de matéria e 

vivemos de matéria, ninguém sabia dizer, porque ninguém 

nunca soube, como foi feita a matéria, de que foi feita e por 

que foram feitos de matéria. Ninguém nunca soube dizer. 

Sabiam que eram de matéria, mas saber o porquê ninguém 

sabia e viviam agoniados, agonizando a vida inteira, noite e 

dia, porque matéria é uma coisa que vai se deteriorando aos 

poucos, se deteriorando até se findar, até se acabar, até morrer 

em pouco tempo. 

E assim todos insatisfeitos, por viverem na matéria, por 

serem de matéria, todos insatisfeitos, as ilusões não davam 

para corresponder eram um lenitivo aparente, não davam para 

fazer com que todos se acomodassem era assim uma espécie 

de anestesia, para ver se o tempo passava sem sentir, as 

fantasias, outra anestesia, para ver se o tempo passava sem 

sentir, as artes, outra anestesia para ver se o tempo passava 

sem sentir e nunca passou, porque todos sempre sentindo os 

efeitos da matéria, que é o sofrimento, o desequilíbrio e os 

tormentos, a toda hora e a todo instante. 

Veja que vida de tontos sem saber por que, a vida da 

matéria, a vida do mal, a vida do sofrimento e assim todos 

vivendo desta maneira, deste jeito e desta forma, sem saber 

por que e hoje estão todos sabendo, o porquê que ficaram 

assim, perdidos dentro desse buraco, dentro dessa caverna, 

sem saber por quê. Então, aí, as agonias se multiplicavam, 

devido às multiplicações dos fracassos, devido às 

multiplicações do sofrimento. 

Então, daí vinha o pavor de serem como são: matéria, 

seres de matéria sem saber por que, sem saber o porquê que 

ficaram assim, sem saber o que fizeram para serem assim. 
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E hoje todo esse conhecimento, todo esse 

esclarecimento, todas essas revelações aí em mãos de todos, o 

porquê de assim serem, o porquê todos assim são, o porquê 

foram, o que eram e o porquê deixaram de ser o que eram 

para serem o que foram e o porquê deixaram de ser o que 

eram para serem o que são. 

 

E assim, hoje, todos equilibrados, pelo conhecimento da 

sua verdadeira origem, pelo Conhecimento Racional, do seu 

verdadeiro mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

No princípio, fizeram dúvidas, porque quem não 

conhece é assim mesmo, é do bicho duvidar de tudo, é do 

animal duvidar de tudo, no princípio não conheciam e 

duvidavam do que pudesse ser. 

 

E hoje estão vendo que a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

nunca podiam saber o que era porque nunca conheceram a sua 

verdadeira origem. Não podiam conhecer o que era 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Então, no princípio, ficaram em dúvidas: ―Será que nós 

estamos sonhando? Será que este é o verdadeiro 

conhecimento da origem do mundo? Será que este é o 

verdadeiro conhecimento da origem do nosso ser.‖ Isso é de 

todo animal, todo animal é inconsciente e por ser inconsciente 

duvida de tudo. 

 

O animal é assim mesmo, desconfia de tudo, tem medo 

de tudo, tem receio de tudo enquanto não conhece, depois que 

conhece acabou-se, se afirma com convicção, de coração, mas 

isto depois que conhecem, como agora estão conhecendo;, 

mas no princípio fizeram as suas dúvidas, que é próprio dos 

inconscientes, que é próprio mesmo do animal, por isso são 

animais, por estarem ligados às correntes do desequilíbrio, o 

fluido elétrico e magnético. 
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E hoje todos certos, mais certos do que nunca, no 

caminho verdadeiro, certo, que não tem outro, a não ser este, 

a estrada Racional, a estrada do mundo de origem do animal 

Racional, a estrada em que o animal Racional caminha para 

chegar em seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, não há outro caminho e agora todos convictos e 

reclamando, até o tempo que perderam, como quem diz: ―Eu 

ouvia falar muito na IMUNIZAÇÃO RACIONAL, no Livro 

UNIVERSO EM DESENCANTO, mas julguei e pensei que 

fosse uma história como outra qualquer, dessas que o mundo 

está cheio.‖ 

―O mundo está cheio de histórias, cheio de contos e eu 

julguei que fosse uma dessas histórias para se perder tempo, 

não julguei que a verdade das verdades chegasse assim em 

mãos de todos, tão naturalmente, tão simplesmente, sem 

alarme, apenas falatório dos que tinham conhecimento da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Hoje estou convicto e sou um 

deles, sou um deles, porque este conhecimento é o 

conhecimento mais assombroso, de todos os tempos, que 

chegou ao mundo. No mundo nunca existiu, hoje está 

definido a origem do mundo e a nossa origem.‖ 

 

Estamos em plena Fase Racional estamos em plena fase 

da Racionalização estamos na verdadeira estrada Racional, 

caminhando para chegar no nosso mundo verdadeiro: a 

PLANÍCIE RACIONAL, o mundo de origem do animal 

Racional.‖ 

Hoje todos convictos, que o caminho certo é este, a 

estrada Racional: a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

E assim, quem não conhece, não sabe o que diz, não 

sabe o que pensa, não sabe o que faz, depois que conhece 

então, sim, mas é a mania de muitos, antes de conhecer, dar 

suas opiniões, como se soubessem o que estão dizendo, 
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desconhecendo que é um encantado e o encantado não sabe o 

que diz e não analisando o título do conhecimento, 

―UNIVERSO EM DESENCANTO‖. Se conhecessem o que 

quer dizer: ―DESENCANTO‖, já não duvidavam, nem davam 

opiniões a respeito, sem saber. 

Então, tratem de ler e reler, ler e reler, para se 

desenvolver Racionalmente por meio do Conhecimento 

Racional, para se Imunizarem o mais depressa possível e 

nascer no animal Racional a Vidência Racional e receber 

todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida, 

mas para isto é preciso a persistência na leitura, persistindo 

vence e alcança, não persistindo não pode conhecer coisa 

alguma. Ler poucas vezes de que adianta? Nada! Porque 

esquece. Ler superficialmente, não conhece nada. 

Então, é preciso a persistência, para ter em si o 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL e daí receber 

os louros, que é o fluido Racional, puro, limpo e perfeito 

entrando dentro do seu ―eu‖ e fazendo a ligação com o seu 

mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, o mundo 

verdadeiro do animal Racional e daí receber todas as 

orientações precisas, nascendo no animal Racional, a 

Vidência Racional e aí sendo iluminado por sua verdadeira 

Luz Racional, o sol Racional, o verdadeiro horizonte do 

animal Racional. 

Aí então, progredindo Racionalmente e tudo dando certo 

na vida de todos, acabando as guerras, as brigas, as confusões, 

por nascer no animal Racional, o verdadeiro equilíbrio 

Racional, por desligar a parte animal do corpo, que é o fluido 

elétrico e magnético, que é do animal irracional, os dois 

fluidos monstros que não davam paz nem sossego a ninguém, 

por serem os causadores da origem da matéria. Os causadores 

da origem da matéria em segundo plano; em primeiro plano a 

origem é Racional. Então, vence o primeiro plano, são de 

matéria, mas a origem é Racional. 
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Então, o governo do animal Racional está na sua origem, 

que é a PLANÍCIE RACIONAL, o seu mundo de origem e 

não no elétrico e magnético que são os dois fluidos do animal 

irracional. 

 
Então, o governo do animal Racional está no mundo de 

sua origem, o Mundo Racional, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 
Da origem do animal Racional é que nasce todo o 

equilíbrio do animal Racional, sendo então, todos orientados 

pelo seu mundo de origem, Racionalmente e tudo dando certo 

na vida de todos, vindo o equilíbrio de todos e o equilíbrio do 

mundo, todos se entendendo, todos se compreendendo, 

acabando os males da vida e os males do corpo, acabando as 

guerras, as confusões. Enfim tudo de ruim, porque o que 

proporcionava tudo de ruim no animal Racional eram os dois 

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

irracional, trazia o desequilíbrio do animal Racional, por 

estarem ligados a eles, a estes seres da deformação. 

 
Então, vejam que agora vai existir a verdadeira 

felicidade, o verdadeiro bem, a paz, a verdadeira fraternidade, 

porque vão viver Racionalmente, todos sendo governados e 

orientados pelo seu mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, todos recebendo suas orientações precisas, para 

o bem e brilhante andamento da vida Racional. 

 
Está aí a Racionalização que sempre foi falada mais 

nunca souberam e nunca puderam saber como encontrar, 

porque desconheciam as bases verdadeiras enfim, 

desconheciam o seu verdadeiro natural e o porquê que assim 

ficaram, deformados em matéria em lama, porque matéria é 

lama; desconhecidos do porquê do seu verdadeiro natural de 

Racionais puros, limpos e perfeitos; desconhecidos da sua 

verdadeira origem e como se originaram assim e como foram 

os primeiros passos para ficarem assim. 
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A origem, ninguém sabia, nem podiam saber por que se 

deformaram, se transformaram em animais e por se 

deformarem, ficaram desconhecidos por completo do porquê 

da sua origem e nunca poderiam deste jeito, por em prática a 

Racionalização, sabiam que eram animais Racionais, mas não 

sabiam por que, porque não conheciam a origem. 

 

E assim, hoje, todos de parabéns, porque chegou em 

mãos de todos o que há muito imploravam, a paz, a 

verdadeira paz, a verdadeira fraternidade, o verdadeiro amor. 

Está aí um por todos e todos por um, porque todos são de uma 

origem só e só quem pode governar todos é o seu mundo de 

origem: a PLANÍCIE RACIONAL. Então, todos por um e um 

por todos. Quem é este um? É o seu mundo de origem, o 

mundo de origem do animal Racional. 

 

Então, todos por um e um por todos; este um quem é? O 

RACIONAL SUPERIOR. Este um quem é? Os Racionais, 

puros, limpos e perfeitos do mundo de origem do animal 

Racional, a PLANÍCIE RACIONAL. Bem explicado, 

repetidas vezes, para muitos entenderem, para outros não 

precisava tanto. Então, está aí a verdadeira felicidade de todos 

e não esta felicidade aí aparente do elétrico e magnético ao 

qual estavam ligados esta felicidade e esta fraternidade aí 

aparente e por isso todos sofriam, vivendo fases iludidos pelas 

ilusões, sofrendo, vivendo iludidos pelas fantasias, mais 

sofrendo, vivendo iludido pela vaidade, mais sofrendo 

sempre, todos sofrendo, vivendo iludidos pela ciência, mais 

sempre sofrendo. 

 

Está aí provado que o valor da lama não é nenhum; qual 

é o valor da lama? Nenhum. E o valor da matéria? Nenhum! 

Matéria é lama e por isso começa da lama e acaba em lama. E 

assim, vejam que hoje estão todos de parabéns, por ter a 

situação de todos definida e divulgada, provada e 

comprovada, a situação do mundo e sua criação. 
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Não é para menos, a emoção de todos, não é para menos 

chorarem de emoção e de alegria, como muitos estão 

chorando nestes momentos em que estão se apercebendo 

destas verdades, destas mensagens do mundo de sua origem, 

sentindo no seu sentimento, chorando e dizendo: ―Até que 

enfim, o verdadeiro dos verdadeiros teve compaixão e 

misericórdia do animal Racional, porque o sofrimento aqui, 

de todos, já estava em ponto de quase ninguém resistir mais, 

sofrer tanto assim em cima desta terra, sem saber por que e 

sem ninguém poder dar uma explicação. 

 

E hoje as explicações todas em mãos de todos, não é 

para menos o choque de emoção, não é para menos a emoção, 

de tanta grandiosidade do conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, mexe com todos os brios e com todos os 

sentimentos, o mais duro que possa existir, não resiste 

tamanha e grande magnitude, tem mesmo que chorar, chorar 

de alegria, chorar de satisfação, chorar porque sabe que está 

salvo e não voltará mais aí, para penar desse jeito, sofrer aí 

desse jeito, horrivelmente e sem saber por quê. 

 

E hoje todos sabendo o porquê que sofriam 

horrivelmente dessa maneira e sabendo o porquê que não vão 

sofrer mais, chegou o término do sofrimento e o término da 

morte, ninguém vai nascer mais aí, para morrer outra vez está 

aí o conhecimento da volta de todos para o seu mundo da 

volta a estrada Racional. 

 

Todos marchando dentro da estrada Racional, 

marchando a caminho do seu mundo de origem, para 

encontrar com seus irmãos que estão na PLANÍCIE 

RACIONAL, os Racionais puros, limpos e perfeitos, sem 

defeitos. 

 

Veja que doçura, o fim das amarguras de todos, das 

amarguras das amarguras, o término das agonias. 
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Vão todos agora viver felizes, contentes e satisfeitos, por 

saber que estão na sua estrada certa, a estrada Racional, as 

amarguras se findando de uma vez para sempre. 

 

E assim, vejam que modificação vão fazer e que 

modificação estão fazendo com a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, o maior tesouro, o maior brilhante do animal 

Racional. A maior riqueza, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Não chore, não chore, porque não adianta chorar, já 

sabem muito bem que estão salvos. Eu sei que ao lerem estas 

páginas brilhantes ficam emocionados, sentindo, mas não 

precisam chorar. Eu sei que estão chorando de alegria e de 

satisfação, a satisfação é muito grande. 
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A ÚLTIMA FASE DA VIDA DA MATÉRIA 

 

 

 

E assim tudo belo, tudo bom, tudo mais do que bom 

Racionalmente, para todos. Viviam todos como viviam, todos 

agonizando e hoje o término das agonias, por estar em mãos 

de todos a estrada do mundo da origem do animal Racional e 

todos marchando para unir-se a seus irmãos, fazer 

conferências com eles, ter entendimentos com eles. 

 

Pela Vidência Racional vão vê-los, porque uma vez 

nascendo a Vidência Racional na pessoa, no animal Racional 

a pessoa está preparada para conversas com eles, vê-los 

pessoalmente, se entender, fazer suas conferências, serem 

orientados, conversar, depois que nascer a vidência na pessoa, 

a Vidência Racional. Veja em que ponto a humanidade 

chegou, conhecer o seu verdadeiro mundo de origem e ser 

iluminada por sua luz verdadeira, a Luz Racional, a luz 

verdadeira do animal Racional. 

 

Por isso o mundo atravessa a sua última fase esta é a 

última fase da vida da matéria, da vida do mal esta é a última 

fase que atravessa o mundo, porque todos estão a caminho, 

pela Estrada Racional, da volta ao seu mundo de origem. E 

esta é a última fase. 
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PROCURANDO O BEM NO MAL 

NUNCA PODERIA ENCONTRAR 

 

 

 

 
E assim está aí em mãos de todos a maior apoteose da 

humanidade, a maior grandiosidade da humanidade, a maior 

epopéia de todos os tempos, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

acordando todos desse sono de pedra, dessa vida da matéria, 

todos procurando o bem no mal, o bem na matéria, o bem na 

lama, nunca poderiam encontrar o bem no mal, a matéria é 

um mal. 

 

Como podiam encontra o bem, a felicidade, a paz, a 

fraternidade? De jeito algum. Só podia ir mesmo tudo de mal 

a pior, procurando o bem e sempre encontrando o mal e 

acabando mal, porque tudo se acaba, ou desta ou daquela 

forma, ou deste ou daquele jeito, ou desta ou daquela maneira, 

tudo se acaba. 

 

Então, a luta de todos sempre foi muito grande a procura 

do bem, ninguém queria sofrer e sempre sofrendo, todos 

queriam o bem, todos à procura do bem, mas no mal, na 

matéria, como podiam encontrar o bem? De jeito algum! De 

forma alguma, de maneira nenhuma, pois basta ser matéria 

para ser mal e o mal por si mesmo vai se destruindo. E como 

podiam encontrar o bem, numa coisa que vai se destruindo, 

por ser matéria? 

 

Não podia deixar de ser de outra forma, porque não 

conheciam o bem, só conheciam o mal, a matéria e de forma 
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que a vida era do mal e sendo a vida do mal, como é que 

podiam encontrar o bem? Tudo isto por falta de conhecimento 

do ser real, todos a procura do bem, todos em busca do bem. 

 

Uma coisa que vai se destruindo, porque é matéria, vai 

mal. Como é que poderiam encontrar o bem? Tinham que 

sofrer muito a vida inteira, sofrer a procura do bem e sempre 

sofrendo, a procura do bem, sempre sofrendo porque a 

matéria, por ser má, vai se destruindo, o mal por si mesmo se 

destrói. 

 

Tudo isto por a vida ser constituída por um sonho, todos 

sonhando que a vida fosse esta mesmo e quem sonha, depois 

que acorda, como agora estão acordados pelo conhecimento 

verdadeiro da origem de todos, pelo conhecimento verdadeiro 

do natural de todos, é que estão vendo quanto sacrifício sem 

recompensa e quantos passos em vão. 

 

E hoje todos de parabéns, por encontrarem o bem 

verdadeiro, o bem que todos procuravam, o bem que todos 

ambicionavam, o bem que todos imploravam em mãos de 

todos, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Agora mais certos do 

que nunca e certos para o resto da vida, por estarem, ou, por 

estar em mãos de todos, o conhecimento da verdadeira origem 

de todos, o Conhecimento Racional. 

 

Agora, a inconsciência é que fazia com que todos 

vivessem tontos, uma vez tontos, ninguém sabia o que fazer 

para encontrar o bem de si mesmo, porque, por muito bem 

que estivesse, nunca se sentia bem, não podiam se sentir bem, 

porque na matéria nunca existiu o bem, aparentando o que 

não são e por isso hoje é uma coisa, amanhã é outra. 

 

Como é que no mal, que é o ser material, que é a 

matéria, podiam encontrar o bem? De maneira alguma. E por 

isso viviam procurando o bem a vida inteira e tinham que 
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viver assim mesmo, a procura do bem, sem encontrar, porque 

ele não existe na matéria. 

 

Então, já viram no mal existir o bem? Matéria, lama, 

uma coisa que está em decomposição, a decomposição é feita 

muito naturalmente e a pessoa percebe, muito naturalmente. 

Tanto assim que, a pessoa vai envelhecendo muito 

naturalmente. Na matéria tinha que procurar o bem a vida 

inteira, pois não existe o bem na matéria, pois é só mal. 

Procurar o bem no mal; como poderiam encontrar? Mas o mal 

por si mesmo se destrói. 

 

Então, iludidos com essa vida da matéria, traídos pela 

matéria, pelo mal, vivendo mal e procurando o bem sem saber 

onde ele existe. Onde existe o bem? Em lugar algum! Em 

lugar nenhum. O bem aparente este não é o verdadeiro bem 

está bem agora, daqui um bocado estará mal está vivo agora 

daqui um bocadinho está morto, o bem aparente e por ser 

aparente é que se acaba, não é o verdadeiro, porque no mal 

não podiam encontrar o bem e por isso todos sofrendo 

sempre, noite e dia e a procura do bem, da felicidade, da 

fraternidade. 

 

No mal nunca poderiam encontrar a paz, o sossego. 

Nunca poderiam encontrar no mal, matéria, material, mal 

puro e quem é feito do mal não pode ser bom. Então, todos 

mal feitos, vivendo mal, falando em bem, procurando o bem e 

não encontrando, porque ele não existe na matéria. Existe o 

bem falso, o bem aparente, o bem traiçoeiro. Como é que 

podiam encontrar o bem verdadeiro? E por isso viviam a 

procura do bem e tudo se multiplicando de mal, a falarem no 

bem e o mal brilhando sempre. 

 

Portanto, o bem traiçoeiro, o bem aparente, o bem 

traidor, o bem de momentos, de horas, sugestão, 

sugestionados, por momentos, por horas, tudo mal e por tudo 
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ser mal, é que tudo se estraga, é que tudo se destrói, porque o 

mal por si mesmo se destrói, hoje é novo, amanhã é velho e 

depois um trapo velho e depois acabou-se, morreu era tão 

bom que acabou- se era tão bom que morreu. 

Matéria nunca conheceu o bem, porque o bem nunca 

existiu no mal, falam em bem, mas nunca viram esse bem, as 

palavras são bonitas, mas os efeitos contradizem. 

Então, nunca existiu o bem na matéria, tinham que viver 

assim mesmo, por serem de matéria. Então, inventaram estas 

palavras bonitas, todas e sempre sendo traídos por elas, 

falando em felicidade, falando em fraternidade, falando em 

paz, falando em harmonia. Isto tudo só nas palavras, para 

fantasiar a vida, para sugestionarem com palavras, para poder 

suportar o sofrimento da matéria e a matéria contradizendo 

todas estas palavras em contradição com estas palavras, pois o 

que se vê é o mal, ninguém tem paz e falam em paz. Ninguém 

tem sossego e falam em sossego, ninguém tem felicidade e 

falam em felicidade, falam em fraternidade, isto tudo, só está 

nas palavras, para enganar os maus engambelar os maus, com 

palavras bonitas, bem recheadas, bem fantasiadas. 

A arte de falar, o falar é uma arte, para atrair, 

sugestionar, para emocionar, uma anestesia da matéria. Ouvir 

essas palavras é tão bom, mas se elas funcionassem era muito 

melhor elas não funcionam, só estão nas palavras, isto é uma 

anestesia para a matéria e por isto o sofrimento está aí, 

desmoronando tudo isto, se houvesse felicidade, ninguém 

sofria, se houvesse paz, todos viveriam em paz, não viviam 

agonizando deste jeito, nervosos, aborrecidos, contrariados, 

desesperados, tristes, muitos a ponto de enlouquecer, doentes, 

se queixando a vida inteira sem sossego. 

O sofrimento contradizendo essas palavras este recheio 

de palavras bonitas para o engambelo da matéria, para a 

sugestão da matéria, para ficarem bem recheados de ilusões, 
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traídos por estas palavras, anestesiados por estas palavras em 

recheio de palavras, para a acomodação da matéria, para ver 

se acomodavam. É um calmante muitas vezes, na hora, mas 

só naquele momento em que está ouvindo: ―Você vai ser 

feliz, você vai ser muito feliz, você vai viver em paz.‖ E um 

anestésico da hora. E assim, não podiam encontrar, de 

maneira alguma, o bem no mal. E por isso todos sofrendo, 

cada qual de sua forma, cada qual de seu jeito, cada qual de 

sua maneira e cada vez mais e cada vez o sofrimento se 

multiplicando, porque o mal por si mesmo vai se destruindo. 

 

Todos vivendo de aparências, se traindo e traindo os 

demais, se enganando e enganando os demais e dizendo que 

estão certos assim, falando em certos e vivendo horrivelmente 

desta maneira, uma vida de traidores, de si mesmo e dos 

demais, porque sente uma coisa e diz outra. Nunca falando o 

que está sentindo, pensa uma coisa e diz outra está ruim, mas 

diz que está bom. Sempre enganando a si mesmo e enganando 

aos demais. 

 

Quem engana os demais é bom? Quem engana à si 

mesmo é bom? Quem trai a si mesmo é bom? Quem trai os 

demais é bom? Matéria, mal puro, tinham que viver assim 

desta maneira, hipocritamente. A hipocrisia, a falsidade; 

tinham que viver assim, horrivelmente desse jeito. Falando 

em puro; já se viu na matéria existir pureza? Falando em bom; 

já se viu no mal existir bom? Pois a matéria é mal puro! 

Como é que falam em bom? 

Aparentemente; basta ser matéria para ser um ser 

intolerante consigo mesmo, não sabe o que quer, variando 

sempre, insatisfeito sempre, nunca estão satisfeitos, se estão 

satisfeitos de um lado, mal satisfeitos de outro, sempre 

insatisfeitos, sempre a insatisfação; e sempre aparentando que 

vai tudo muito bem está tudo muito bem, tudo felicíssimo, 

todos felizes,... de sofrimento. 
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Então, já viu o mau ser feliz? Já viu no mal existir 

felicidade? Um ser de matéria, de lama, ser feliz? Um ser que 

vive agonizando a vida inteira, um ser que vive agoniado a 

vida inteira, ser feliz? Um ser que vive desassossegado a vida 

inteira, ser feliz? Já viu no mal existir felicidade? Matéria, 

maus, não sabem o que quer dizer matéria, matéria é uma 

coisa podre com aparência de boa e, por ser podre, por si 

mesmo se destrói. 

 

Portanto, não existe nada de bom na matéria, o bom na 

matéria é só a palavra, é dor aqui é dor ali, incomodado com 

isso, incomodado com aquilo, aborrecido com isto, aborrecido 

com aquilo, não há sossego e daqui um bocado o bom morreu 

de repente, acabou-se de repente. 

 

Nunca conheceram o bem, nem o bom, por isso, tudo se 

acaba, por ser aparência só, traídos pela aparência, traídos 

pela ilusão, traídos pelas artes, sugestionados, anestesiados 

pelas ilusões, pelas fantasias, pelas artes, pelas riquezas da 

lama, da podridão da matéria. 

 

Para quem não sabe o porquê que assim é, tinha que ser 

assim mesmo, matéria, desilusão, produto do bicho, bicheiras 

em pé e por serem bicheiras em pé, são destruídos pelos 

bichos, o bicho constrói, o bicho destrói; o que gera os seres, 

são os micróbios, os vírus, os bichos. Portanto, bicheiras em 

pé, os bichos, os germes, os micróbios, é que formam esse 

corpo microbiano, germiniano, são verdadeiras bicheiras em 

pé, construídos pelos vermes, pelos vírus e destruídos pelos 

bichos. 

 

Os bichos são gerados da podridão da matéria, daí então, 

forma-se uma bicheira em pé, os bichos constroem os bichos 

destroem, por isso vai ficando velho, vai se acabando, são 

bichos que estão destruindo a bicheira em pé, que é o corpo. 

Portanto, produtos da lama, produtos da podridão, a matéria é 
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uma coisa podre e um podre desconhece o porquê que é 

podre, um podre em vida, não sabe o porquê que é podre, 

desconhece, se soubesse não era podre e por isso, tudo se 

inflama, por serem podres, sebosos, morrinhentos, fedorentos, 

têm que usar a água para aparentar aquilo que não são, 

limpos. 

 

Então, o que é que um podre sabe? Nada. O que é que 

um podre conhece? Nada. 

 

Pois não sabem nem o porquê que são podres, não sabem 

nem porque são feitos de lama, não sabem nem porque são 

feitos de matéria, que é uma coisa nojenta; o que é que 

sabem? Falam igualmente a um papagaio que só sabe falar 

aquilo que aprendeu, só sabe falar aquilo que aprende, se não 

aprender não sabe falar. 

 

Ficam esses papagaios com essas papagaiadas todas, 

iludidos com as aparências, iludidos com as artes, com as 

fantasias, com esta lama e com esta podridão; só mesmo um 

bicho das trevas, um bicho das trevas é que pode viver assim, 

sofrendo sempre sem saber por que e se maldizendo sempre e 

por isso com medo de tudo, com medo de adoecer, com medo 

de morrer, com medo disto, com medo daquilo, sempre com 

medo, desconfiado disto, daquilo, sempre desconfiado, desse, 

desconfiado daquele. Enfim, sempre desconfiados com tudo e 

sempre com medo de tudo. 

 

Vivendo assim, assombrado dessa maneira, de 

experiências para acertar, com medo de não acertar, com 

medo de perder, com medo de se prejudicar, com medo de 

não dar certo, sempre com medo. E à procura do bem no mal, 

nunca encontraram, nem nunca encontrariam. 

 

Então, quantos passos perdidos?! Aí nessa vida do nada, 

que começa do nada e acaba em nada. Quantos passos 
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perdidos, quantos passos em vão, quanta caduquice e quanta 

ilusão. Vejam a vida dos que ainda têm coragem de dizer que 

vivem muito bem: ―Como vai você fulano!‖ ―Eu vou bem‖. 

Por que diz assim? Porque não se conhece. Já viu alguém bem 

na matéria, já viu alguém bem no mal? Mas os papagaios 

aprenderam a falar assim, para iludir os demais e se iludir 

também, vivendo iludidos, traídos, alimentando o sofrimento 

de si mesmos e assim, hoje é que estão conhecendo o bem 

verdadeiro, que é o que está em suas mãos, a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

Hoje sim, que estão conhecendo e sabendo de onde 

vieram e como vieram, para onde vão e como vão. Hoje sim, 

é que estão conhecendo e sabendo o porquê que assim são, o 

porquê que assim ficaram, o porquê que não conheciam a sua 

origem, o porquê que ficaram ridicularizados assim deste 

jeito, desta maneira, abaixo do ridículo, de onde surgiram, de 

onde saíram para chegarem a este ponto e porque chegaram a 

este ponto, de serem ridicularizados desta maneira; de que 

forma e de que maneira assim ficaram, o que é que fizeram, 

qual foi o crime que cometeram para se reduzirem assim ao 

nada, para ficarem mais baixo do que o nada, porque são 

feitos do nada e o nada não vale nada estão abaixo do nada, 

ridicularizados assim deste jeito, desta maneira e por isso 

dependem de tudo para viver e o tudo que aí está não depende 

do ser humano ridicularizado assim desta maneira. 

 

Hoje, sabendo e conhecendo por que que assim ficaram, 

vivendo fantasiados, vivendo hipocritamente, vivendo 

fingidamente, falsamente, vivendo uma vida que não é sua, 

uma vida que não lhe pertence e por a vida não ser sua, não 

lhe pertencer, não ser propriedade sua, é que a perde de um 

minuto para o outro; porque que ficaram assim sem nada, sem 

garantia, sem eira sem beira, vivendo aí a esmo, tontos em um 

mundo sem saber o porquê dele, da sua existência aí dentro 

desse mundo, vivendo igualmente a outro animal qualquer, 
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que não sabe o porquê que vive, porque não sabe dar 

explicação do seu ser, de sua origem, do seu natural. 

 

Vivendo aí estupidamente, grosseiramente desse jeito, 

cegos de olhos abertos, nessas trevas, sob a luz do fogo, a luz 

do sol, que queima, maltrata, mata; vivendo ridicularizado 

assim dessa maneira, dessa forma, todos tontos, 

desorientados, todos inconscientes, ninguém sabe o que diz, 

ninguém sabe o que faz, o que quer. É que o sofrimento bota 

todos assim desse jeito, variando, loucos a procura do bem, a 

procura do bom. Onde encontrar o bem? Não podiam 

encontrar de jeito algum na matéria, de jeito algum. Procurar 

o bem no mal, nunca que poderiam encontrar, tinham que 

sofrer, sempre como se multiplica o sofrimento sempre, de 

todas as maneiras e de todas as formas. 

 

E hoje, felicíssimos, por conhecerem e saberem o porquê 

de tudo isso, o porquê que assim ficaram, por que assim são, 

por que assim vieram, para onde vão; o porquê desse mundo 

assim ser, o princípio e o fim dessa sebaria nojenta, desse mar 

de lama. Lamas em pé empedernidos de misérias, por isso são 

comidos pelos bichos em vida. 

 

O que é a velhice? É a pessoa sendo comida em vida, por 

isso vai perdendo as forças, porque está sendo comido, 

destruído pelo bicho, vai perdendo a saúde, vai perdendo a 

vida e acabou-se a vida. 

 

Construído pelo bicho e destruído pelo bicho, comidos 

pelos bichos em vida e por isso se acabam, morrem. E falando 

em felicidade em bem em paz, por não se conhecer. Pensar 

que existe é uma coisa e ver que não existe é outra. 

 

E assim vejam, todos iludidos, todos traídos consigo 

mesmos e traindo os demais. Criaram esse vocabulário, todas 

essas palavras, para ver se amenizava o sofrimento da 
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podridão, para ver se consolava, com palavras bonitas, com 

palavras cativantes, sugestionantes e iludidos com este 

montão de asneiras, com este montão de traições, veja que 

ridículo chegaram, ao ponto de renegarem a vida, de 

renegarem àquilo que ninguém tem o direito à vida. 

 

Hoje, conhecendo que não são daí e o porquê desse tudo 

ser assim. Está em mãos de todos o caminho certo da origem 

verdadeira de todos, a estrada Racional, a estrada em que 

todos retornam ao seu lugar de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Hoje, todos de retorno, de volta ao seu mundo de origem 

está aí em mãos de todos a estrada Racional, a verdadeira 

estrada do animal Racional, do bicho que nunca soube o 

porquê era assim. Ninguém, nunca soube o porquê eram 

assim, nunca souberam o porquê assim são e o porquê do 

mundo, da sua criação e geração. 

 

Hoje estão sabendo e vendo: ―Que sonho! Estávamos 

sonhando de olhos abertos, cegos de olhos abertos‖. E, por 

isso está aí em mãos de todos, a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Isto é um levantamento da vida da podridão, 

para libertar muitos que estão sonhando, que na matéria 

existam santos e puros e que o mal nunca podia existir, mas 

tem muitos idiotas que estão cegos, completamente cegos, 

pensavam que na matéria existissem santos existissem puros. 

Então, já viram no mal existir santos? Existir puros? Pois se a 

matéria é um mal puro, como é que podia existir santos no 

mal, como é que podia existir pureza no mal? 

 

Então, já não sabem que, o mundo é conseqüência dos 

seus próprios habitantes? Nem aí na matéria, nem aí no 

espaço, nem aí nos astros, não existem santos nem puros, 

todos são deformados, abaixo do sol, tudo é uma coisa só, 

tudo é deformado. 
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Os habitantes aí do espaço, do elétrico e magnético, os 

habitantes dos astros, os habitantes aí desse vácuo entre o sol 

e a terra. Todos são iguais. Não existe puros, nem santos, 

porque todos estão deformados, aí dentro do elétrico e 

magnético. A vida aí no espaço, aí dos astros, dos habitantes 

daí, é intranqüila, é de luta, porque estão aí dentro da 

deformação; todos lutam. Lutam os que estão em cima da 

terra, que é a bicharada em pé, a bicharada que se transformou 

em seres e a bicharada aí do espaço. 

Abaixo do sol tudo é bicho, não existe puros, nem 

santos, nem perfeitos, todos são deformados, cheios de 

defeitos, defeitos monstros, por estarem sob o governo do 

monstro, do fogo, do elétrico e magnético. 

O fogo queima e mata, por isso é um monstro, todos 

sendo iluminados pelo monstro, que é o sol: o gerador, 

criador. E, por ser monstro, destruidor. Constrói o bicho e 

destrói o bicho. Quem constrói os seus e destrói os seus, não 

passa de um monstro. 

Veja que calamitosa a vida do mal, a vida da matéria, é 

mal puro e por isso viviam a vida inteira a procura do bem, a 

procura da felicidade, da fraternidade; isto tudo só nas 

palavras. Nunca encontraram, porque não existe o bem no 

mal. Existe a palavra e tudo só está na palavra e, por isso, 

nunca encontraram o bem no mal, nem poderiam encontrar. 

 

A vida da matéria é a vida do mal, por ser a vida do mal 

todos são sofredores, por ser matéria. E todos em busca do 

bem no mal; nunca que poderiam encontrar. Como poderiam 

encontrar o bem no mal? De maneira alguma; na matéria 

existe o bem aparente e não o bem verdadeiro, o bem 

verdadeiro na matéria nunca existiu, nem podia existir, por ser 

matéria, todos sujeitos à todos os sofrimentos, à todas as 

dores, à todas as doenças. Enfim um desequilíbrio total, por 

ser mal, por ser matéria. 
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E por isso na matéria nunca pode haver equilíbrio, no 

mal não existe equilíbrio. E sim aparentam serem 

equilibrados, porque o mal não equilibra ninguém, pois se é 

matéria essência do mal; por ser mal por si mesmo se destrói. 

Como podiam encontrar o equilíbrio e o bem no mal? De jeito 

algum, de forma alguma, mas por não conhecerem, é que 

viviam assim horrivelmente dessa maneira, a procura do bem 

no mal e nunca o encontrando, porque nunca poderiam 

encontrar. 

A inconsciência é que fez com que todos ficassem assim, 

lutando a vida inteira a procura do bem e nunca o encontrando 

e nunca foi encontrado e não podiam encontrar, por 

desconhecimento de si mesmos e por desconhecimento da 

natureza, por desconhecerem a origem verdadeira e o natural 

verdadeiro. 

Então, viviam sem saber por que eram assim, viviam 

sem saber o porquê ficaram assim. Julgavam e pensavam, por 

não saber, que a vida fosse esta mesma. Por não conhecer a 

origem do seu ser e do seu natural, por não conhecer o porquê 

ficaram assim e de onde vieram; por não conhecer a sua 

origem, por não conhecer a origem do mundo então, ficaram 

adotando a vida como se fosse essa mesma. Como se a vida 

verdadeira fosse essa e na mesma hora se contradizendo, por 

não suportar o sofrimento, por não suportar a morte, porque 

ninguém quer morrer, todos querem viver; Então, vivendo em 

contradição desse jeito, consigo mesmo, inconscientemente e 

hoje, sabendo, vendo e conhecendo o porquê de tudo isso. 

Por não conhecerem quem os fez assim, por não 

conhecerem e não saberem, porque foram feitos assim dessa 

maneira, ignoravam as bases de origem, não sabendo como 

foram feitos assim e de que foram feitos assim. Nunca 

souberam e quem nada de si sabe, nada pode dizer e, quem 

não sabe como foi feito, muito menos dizer se está certo ou 

errado. 
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E assim, veja a vida da matéria, a vida do mal; foi então, 

em evolução, que criaram essas fantasias todas essas artes 

todas, todas essas ilusões, para ver se remendava ou 

remediava toda essa fracassada vida da matéria. 

A matéria é um ser tão estúpido, que se torna repugnante 

esclarecer a origem da matéria, porque sabem que são de 

matéria, mas não conhecem, profundamente, a origem da 

matéria; sabem que são produtos da água que se transformou 

em seres, mas a água, para se transformar em seres, tinha e 

tem que ter o seu conteúdo, que são os vírus, os micróbios, 

para a formação dos seres, micróbios e vírus, vermes. 

Esta família é muito grande e muito variante o seu 

número, que são micróbios da própria água, criados e gerados 

pela própria água para a formação dos seres, produtos da 

água, a água choca, a água envenenada; ação e criação dos 

venenos. 

E assim, hoje, sabem que os corpos anteriores a esses, 

que se extinguiram fluidicamente, já deformados, mas em 

categoria superior a essa deformação em matéria, que esses 

corpos, se extinguiram fluidicamente em cima da resina, que 

virou cinza e depois entrando a água na PLANÍCIE, que se 

derreteu nesta cinza e deu ação, pela quentura do foco de luz, 

a formação dos micróbios, para formação, geração e criação 

da bicharada que começou, nessa época, a nascer no chão. 

Os que se extinguiram em cima da resina, daí surgindo, 

nascendo, o sexo feminino e os que se extinguiram — os 

corpos anteriores a esses, os corpos dos Racionais que vieram 

se deformando — os que se extinguiram em cima da 

PLANÍCIE que virou água, surgiu daí o sexo, masculino. 

Nascendo do próprio chão, gerado do próprio chão, pela 

água microbiana e daí, gerando o corpo primitivo, que era 

bem diferente desse, daí, nascendo todos do chão. 
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Então, para geração, criação, formação e o crescimento, 

durou muito, não falavam, se entendiam apenas por acenos 

eram bichos em formação, depois, com o tempo, é que o 

corpo em matéria veio se transformando, até que chegaram a 

ser como são, mas no princípio eram assim uma espécie de 

monstros, de monstrengos, a mesma coisa, uma árvore 

quando pequena, não demonstra o que ela vai ser, depois de 

grande é que vai criando galhos aqui, galhos ali, vai se 

formando; assim foi o corpo gerado na PLANÍCIE que virou 

água e na resina que virou cinza, que é a terra. 

 

Daí, com o tempo, vieram entrando em novas fórmulas 

em novas épocas, cada época uma transformação, cada 

transformação levava uma eternidade, que, para chegarem ao 

que são, passaram por 21 (vinte e uma) eternidades; 21ª 

(vigésima primeira) é a que estão passando. 

 

E daí, vejam a matéria, que desolação, uma coisa que 

nasceu do chão; um vegetal com fórmula diferente, como 

todos os animais, porque todos nasceram do chão, são 

vegetais com fórmula diferente, com fórmula de animal e por 

serem vegetais, nascidos da terra e da água, é que precisam 

dela para poder viver, da água e dos vegetais, para poderem 

viver. 

 

Agora veja como este histórico é tão longo, que é preciso 

muitos dias para contar, para entrar em novos detalhes, que o 

principal já está aí, revelados nas 21 eternidades que 

passaram. Estão na 21ª, passando pela 21ª e da 21ª, à extinção 

da vida da matéria. 

 

Então, a matéria surgiu do chão, todos surgiram do chão 

e por surgirem do chão, vão para debaixo do chão, porque são 

do chão, mas o conteúdo de formação, geração e criação, é o 

fluido, que é o causador dos seres, que é a causa dos seres, 

porque não há efeito sem causa. 
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Então, a causa, é que a IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

apanha e leva para o mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL e a causa não estando mais aí dentro do calor, 

não existe mais feito, esse feito que são os seres, que são os 

corpos em matéria fluídica elétrica e magnética. Daí então, 

findando-se a vida da matéria, por a causa da formação dos 

seres ser retirada daí do calor para o seu mundo de origem, 

que é o fluido, o corpo fluídico deformado, levado pela 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL e daí a pessoa não nascendo 

mais aí nessa vida de matéria, porque a causa desse feito, 

desse corpo em matéria fluídica elétrica e magnética, não está 

mais aí dentro do calor. 

Então, findando-se a vida da matéria, findando-se o 

mundo da matéria, porque não há efeito sem causa, se existe 

este feito, que é o corpo do animal Racional, é porque existe a 

causa, que é o fluido deformado Racional. Este corpo fluídico 

é que a IMUNIZAÇÃO apanha e leva para o seu mundo de 

origem, sai daí de dentro do elétrico e magnético, perde a 

parte deformada e sobe puro para o seu mundo de origem. 

Está aí a salvação do animal Racional; vindo a extinção 

do animal Racional aí na matéria, aí no mal, veja quanto 

tempo para chegarem a essa conclusão, a qual, aí na matéria, 

nunca poderiam chegar, porque a matéria é encantada não 

poderia e não podia se desencantar, como nunca puderam, por 

não conhecerem o ediogroma da sua formação. Ediogroma 

quer dizer: Como foram formados desta goma, deste líquido. 

Então, tinha mesmo que vir de fora, do verdadeiro 

mundo de origem do animal Racional, todo o esclarecimento, 

todo o conhecimento para acabar com a vida do mal, acabar 

com a vida da matéria. Está aí em mãos de todos, o 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para que 

todos se imunizem por meio do conhecimento e voltem ao seu 

mundo de origem. O corpo fluídico levado pela 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, por conhecer o que é 
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IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Basta conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para ficar imunizado e daí não 

nascer mais aí nessa lama, não nascer mais aí no mal, porque 

a semente que germinava o mal, que é o fluído Racional 

deformado este corpo fluídico que é a IMUNIZAÇÃO 

apanha-o e leva para o seu mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, porque tudo isso é uma deformação Racional e 

já sabem muito bem como começaram, como já sabem, muito 

bem, o princípio de toda a sua trajetória. 

 

Então, por não conhecerem-se, é que viviam a vida 

inteira a procurar o bem no mal, na vida da matéria e nunca o 

encontrando e nunca o encontrariam, porque o mal é mal 

mesmo, por si mesmo se destrói e, por ser mal, é que são 

sofredores; são de origem do mal, de origem da matéria, 

formados de mal, matéria é mal puro. 

 

Então, engendraram tudo isso, pelo fato de se 

deformarem nessas condições, porque não há efeito sem 

causa, se estão assim, se são assim, é porque existe a causa e a 

causa já sabem e conhecem muito bem: de onde vieram, como 

vieram, para onde vão e como vão. Então, tratem de ler e 

reler, ler e reler, ler e reler sempre, para se desenvolverem 

Racionalmente por meio do conhecimento e terem em si 

mesmos todo o Conhecimento Racional. 

 

O animal tudo é preciso aprender para saber, se não 

aprender, nada sabe, se não aprender nada conhece então, 

persistência na leitura, para se imunizarem o mais depressa 

possível, para não voltarem mais a nascer aí no mal, num ser 

delirante, sofrendo sempre. Hoje já sabem o porquê de tudo 

isso, o porquê de assim serem, o porquê de tudo assim ser. E 

assim, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL é a ligação do animal 

Racional com o seu verdadeiro mundo de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 
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AS ÉPOCAS E AS FASES 

 

 

 

 

E assim passaram todas as épocas e cada época com suas 

fases, passaram uma infinidade de épocas e cada época com 

suas fases, cada época com suas fases e com os seus períodos. 

E agora, nesta época de animal Racional, passando agora 

nesta época para outra fase, a fase de aparelho Racional. 

 

É o término da vida da matéria, porque, de aparelho 

Racional passam para Racionais puros, limpos e perfeitos, no 

seu mundo verdadeiro de origem. 

 

E assim, de animais Racionais para aparelho Racional. 

Então, passar para aparelho que já estão nesta fase, por isso 

está aí o conhecimento e acaba-se então, a vida da matéria, 

desse passeio que foram dar aí embaixo nessa vida, com essa 

vida que ninguém conhecia, nem o princípio nem o fim. E 

agora estão conhecendo o princípio e o fim, porque tudo tem 

princípio e tudo que tem princípio tem fim. 

 

Então, está aí em suas mãos o princípio como foi e 

porque foi e de que foi e o fim como é e porque é. 

 

E assim, vejam quantas épocas já passaram e cada época 

com uma infinidade de fases até chegar a última fase que é a 

de aparelho Racional, a última fase da vida da matéria, da 

vida de quem não sabia o porquê vivia assim e do porquê era 

assim. 
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Viviam aí nesse mundo sem saber o porquê dele e o 

porquê da existência de todos, nesse mundo e de tudo que 

compõe esse mundo. Viviam à mercê das fracas experiências, 

sempre todos em experiência. Experiência de todas as 

maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos. E assim 

experimentando tudo para acertar ou não, nessa louca 

aventura, aventurando sempre para ver se acertava ou não e 

assim em experiência e sempre em experiência e outros em 

experiência de espiritismo em experiência e sempre por 

conhecer a base do espiritismo, nunca conhecendo o porquê 

do espiritismo e muito menos a base do espiritismo. O 

espiritismo nunca teve base por ser pertence aí do encanto, 

por pertencer a essa vida de encantados. 

 

Vejam quanta luta, quanta luta, para verem se 

descobriam o ser real e o ser real nunca conseguiram 

descobrir que é a origem do animal Racional. A origem dessa 

deformação Racional, nunca conseguiram descobrir o porquê 

dela. 

 

E assim, todos lutando de todas as maneiras e de todas as 

formas e de todos os jeitos, para ver se encontravam solução 

de uma vida melhor e as soluções sempre ficando na 

esperança, o sofrimento enchendo a pança de todos e as 

desilusões se multiplicando, seus fracassos sempre 

aumentando. O idealismo de melhorar sempre na mente e as 

melhoras ficando por encontrar. Por isso, o sofrimento sempre 

foi o maior brilhante do mundo, todos sofrendo, cada qual de 

sua maneira, de seu jeito e de sua forma, sem saber o porquê 

do sofrimento de todos. Ninguém sabia explicar o por quê. 

Nunca tiveram explicação do porquê do sofrimento de todos. 

E hoje, todas as explicações do porquê do sofrimento de todos 

em mãos de todos. 

 

E por viverem assim desta forma horrivelmente, 

procuravam maneiras e formas para ver se embargavam o 
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sofrimento e nunca o conseguindo, vivendo sempre em 

progresso assustador, arrasador e mutilador, a ponto de 

chegarem nesse desequilíbrio infernal sem saber por quê. 

 

Todos vivendo à mercê das aventuras, todos aventurando 

para acertar e o acertar sempre ficando no nascedor, sempre 

ficando por acertar, mas a esperança é que alimentava a vida 

em busca de dias melhores em busca de dias mais felizes e 

todos ficando sempre na esperança, porque a esperança é a 

última que morre. Todos cheios de esperanças e o sofrimento 

enchendo a pança de todos, a ponto de muitos não 

agüentarem, a ponto de muitos viverem agonizando; em 

agonia permanente, noite e dia. Quando chegou no fim de sua 

existência e por chegar no fim de sua existência, é que viram 

que as conseqüências do que de bom plantaram, não 

refloresceu como esperavam; Esperavam sempre por uma paz 

restauradora e essa paz sempre por encontrar, porque ninguém 

nunca viveu em paz e todos à procura da paz, à procura da 

felicidade, à procura da fraternidade e tudo isso sempre por 

encontrar. 
 

E daí o esfacelamento de tudo, o desequilíbrio devido o 

sofrimento constante e os descontentamentos, os 

aborrecimentos, o desespero e o desassossego implantado em 

todos os lares, pelas lutas que se multiplicam de um modo tal, 

que o animal Racional muitas vezes, fica desanimado de lutar, 

mas confiante sempre na esperança de vencer o seu ideal e daí 

se sacrificando, se sacrificando, sofrendo, sofrendo e tudo 

acabando em nada. Porque a vida da matéria é a vida do mal. 

A matéria é de origem do mal e o mal nunca poderia de forma 

alguma se encontrar no bem. O bem ilusório, o bem aparente, 

não é o bem verdadeiro. O bem ilusório, o bem aparente, é o 

bem passageiro, o bem que não tem duração, o bem que não 

dura, por tudo ser matéria e matéria hoje está bem, amanhã 

está mal, hoje está bom, amanhã está doente, hoje está vivo, 

amanhã está morto. 
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―Matéria‖. Uma coisa sem garantia, a matéria de origem 

do mal. Procurar o bem no mal, como poderiam encontrar? 

Nunca. Como nunca encontraram. Então, que adiantaram as 

lutas na procura do bem, nunca adiantaram coisa alguma, 

porque não podiam de forma alguma, de maneira nenhuma 

encontrar o bem no mal encontrar a paz no mal encontrar a 

felicidade no mal encontrar a fraternidade no mal? De jeito 

algum, de forma alguma, porque o mal por si mesmo se 

destrói e por isso é matéria, é de origem do mal. 

 

Mas, por estarem magnetizados pela vida da matéria, 

magnetizados pelo elétrico e magnético, não podiam de 

maneira nenhuma enxergar perfeitamente e claramente o que 

estavam fazendo. O magnetismo não deixava ninguém 

enxergar de olhos abertos, coisa alguma e todos à procurar o 

bem no mal e toca a procurar a felicidade no mal e toca a 

procurar a fraternidade no mal e nunca encontraram e nunca 

poderiam encontrar. 

 

O mal só vai de mal a pior, o mal vai sempre se 

multiplicando de mal a pior, porque o mal por si mesmo se 

destrói e por ele se destruir vai se multiplicando e por isso, as 

ruínas do mundo sempre se multiplicaram, o sofrimento do 

mundo sempre se multiplicou e não podiam deixar de sofrer 

nunca, por estarem magnetizados pela matéria. 

 

Não enxergavam isto por que um ser magnético não sabe 

o que está fazendo e era o que  se dava com os seres de 

matéria. Magnetizados pelo magnetismo dos seres materiais. 

 

E assim, vejam o passado. Como todos acabaram em 

ruínas e como essas ruínas vieram se multiplicando. 

 

Está aí o ponto em que chegaram, de não poder dar uma 

explicação do porquê de tudo isso. Está aí agora a explicação 

e os esclarecimentos em suas mãos, do porquê desse caos, do 
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porquê dessa vida de lágrimas dores e sofrimentos. Dessa vida 

de fantasias, dessa vida de ilusões, dessa vida de ilusão, dessa 

vida aparente, dessa vida falsa, dessa vida que nunca 

encontram o remédio que procuravam para ela. O remédio 

que procuravam era todos viverem em paz e todos vivendo 

felizes, todos vivendo tranqüilos, todos vivendo bem. 

 

O sossego foi o ideal de todos, sempre todos trabalharam 

e se sacrificaram para a restauração da paz, do bem, do amor e 

da fraternidade. Todos sempre se sacrificaram para ver se 

podiam ser unidos fraternalmente, unidos em tudo e todos os 

esforços sempre por realizar e aí está a vida em que todos 

vivem desanimados, sofrendo por que o que todos vêm 

procurando nunca encontrarem: a paz de si mesmo, a 

felicidade de si mesmo, a paz de todos, a felicidade de todos. 

Nunca encontraram e por isso, ninguém vive em paz, 

ninguém vive em paz, todos aflitos, todos agonizando e o 

sofrimento imperando entre todos. 

 

E por isso, nunca estiveram satisfeitos porque não podia 

haver satisfação, devido o sofrimento. Havia satisfação 

aparente, satisfeitos agora, daqui a bocadinho insatisfeitos por 

isso ou por aquilo. Não sabiam o porquê desse desequilíbrio. 

 

E hoje, em mãos de todos, o porquê do desequilíbrio de 

todos e porque a matéria é de origem do mal. Então, uma vez 

sendo todos de origem do mal, o mal tem que imperar. E o 

bem sempre ficando por encontrar, porque o mal vive mal e 

acaba mal e se multiplicando sempre o mal, mas agora, graças 

a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, veio-se revelar a todos o 

porquê dessa vida e o porquê de tudo que compõe essa vida 

de matéria. 

 

E assim, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL veio trazer ao 

conhecimento de todos a última fase dessa vida de matéria do 

animal Racional. Agora estão passando todos dessa fase de 
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animal Racional para fase de aparelho Racional. Então, nessa 

fase de aparelho Racional a vida será outra, será a vida 

verdadeira Racional, porque daí mudam, daí a mudança para 

o verdadeiro mundo de origem, findando-se a vida da matéria, 

findando esse mundo. 

 
E assim, vejam, quantas lutas perdidas na vida do mal, 

na vida da matéria. Quantas lutas perdidas, quantos 

sofrimentos, quantos sofrimentos que parecia não terem mais 

fim. Todos vivendo só para sofrer. Todos vivendo só para 

penar, sem saber por que e sem ter condições de dar solução. 

 
Sem saber como poderiam dar solução e quais seriam as 

soluções. Sofrendo todos, desde o mais sábio até o que nada 

sabia, até o que nada sabe, ficando então, uma vida sem vida, 

uma vida sem explicação do porquê da vida, ficando todos no 

mundo sem dar uma explicação, procurando tudo para 

endireitar a vida e ficando sempre por endireitar. Fazendo 

tudo para endireitar e melhorar a vida e ficando tudo na 

vontade, porque o sofrimento sempre se multiplicava, o 

sofrimento sempre provando o contrário. 

 
Então, não tinha mais jeito, o jeito era este mesmo, todos 

sofrendo e então, diziam: ―A vida é de sofrimento até 

morrer‖. Porque não sabiam como poderiam abolir o 

sofrimento, todos os esforços foram lançados, todos os 

sacrifícios foram feitos, todas as medidas foram tomadas e o 

sofrimento sempre imperando, contradizendo todos os 

idealistas que só desejavam, como todos desejam o bem de si 

mesmo e o bem de seu próximo. 

 
Então, lutas perdidas, sacrifícios em vão, tempo perdido, 

porque tudo sempre de mal a pior. Por ser tudo matéria e a 

matéria é de origem do mal e assim sendo, não podiam 

encontrar o verdadeiro bem. O bem aparente não é o bem 

verdadeiro e aparências não são verdades. 



117 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 6º O 

 

 

E assim vejam, o ponto primordial a que chegaram, 

procurando sempre graças, implorando sempre graças e as 

desgraças de todos sempre se multiplicando e as desgraças no 

mundo sempre catastroficamente se multiplicando e sempre 

todos a implorar graças ao criador e essas graças sempre por 

vir; todos em desgraças desta maneira em que estão. 

 

De desgraça por quê? Porque nasceram aí condenados a 

sofrer sem saberem por que e condenados à morte sem saber 

por quê. Mais desgraças do que esta? Vivendo só para sofrer? 

Sem saber por quê? E sem ninguém ter condições de dar uma 

satisfação do por quê? Terremotos enchentes, guerras enfim, 

não vale a pena comentar as ruínas que são muitos. É uma 

infinidade. 

 

Portanto vejam o ponto que chegaram com este sonho, 

sonhando de olhos abertos e com esta infinidade de pesadelos, 

que são as desgraças do mundo. 

 

Todos implorando sempre, ―graças‖' e essas ―graças‖ 

sempre por existirem e todos sofrendo a ponto de muitos não 

resistirem e dizerem: ―Que adianta eu viver no mundo se não 

conheço, não sei o porquê aqui nasci e vivo tonto por nada de 

mim saber enlouquecendo muitas vezes, de tanto pensar, para 

buscar e encontrar uma explicação da vida e do mundo. E 

acabando por dizer: ―Todos sabem muito, todos conhecem 

muito, todos sabem até demais, mas o sofrimento prova, o 

contrário‖. 

 

O que é que um sofredor sabe? Se soubesse não sofria. O 

que é que sendo de matéria, sabe o porquê da matéria? O que 

pode saber? Se ele não sabe o porquê assim é! Se ele não sabe 

o porquê esse mundo assim é. Vivendo no mundo sem saber, 

vivendo no mundo sem saber para que, vivendo no mundo 

que não sabe de onde surgiu, de onde veio e para onde vai, 

perdido dentro de um mundo sem saber o por quê. 
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Portanto, muitos diziam que sabem muito, mas a 

realidade, a verdade das verdades, ainda estão por saber por 

que a razão do mundo ninguém nunca soube, a razão dos seus 

seres aí nessa vida, ninguém nunca soube. Então, sabem o 

quê? Falar que nem um papagaio! Vejam que contraste! Ser 

animal Racional sem saber por quê. Que contraste! 

 

E assim essa nomenclatura que aprenderam para poder 

se entender, foi feita de uma tal maneira, que na mesma hora 

que estão se entendendo daqui mais um pouco desentendidos. 

Como muitas vezes desentendidos consigo mesmo. Porque 

assim tinha que ser por desconhecerem a origem do seu 

verdadeiro ser. 

 

Tinha que viver forçosamente descompreendidos de si 

mesmos, por não saberem qual a razão da origem do seu ser, 

de sua vida, do seu corpo de matéria e de lama. Então, tinham 

mesmo que viver desentendidos consigo mesmos por não 

saberem a origem do seu ser. Uma vez desentendidos consigo 

mesmos, como é que vão entender as demais coisas. E por 

isso, todos desequilibrados é na mesma hora entendidos e 

daqui a um pouquinho desentendidos, na mesma hora unidos 

e daqui a um pouquinho desunidos. 

 

E assim, sempre foi a vida da matéria. A vida originou- 

se do mal e por isso a vida é ―matéria‖. Matéria não é uma 

coisa boa é uma coisa ruim e por ser ruim por si mesmo se 

destrói. E como é que nessas condições podiam engendrar ou 

fazer coisas úteis de engrandecimento para todos? De maneira 

alguma! Úteis aparentemente, e aparências não são verdades e 

por isso, tudo se acaba, a correção do tempo é quanto chega 

para destruição dos seres. 

 

Então, tudo é aparência e nada mais. Tudo é fantasias e 

nada mais. E por ser aparências é sofrimento permanente, 

porque a realidade nunca foi essa de matéria. A realidade é 
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outra. A realidade é de Racionais, puros, limpos e perfeitos, 

que se deformaram e se degeneraram e assim ficaram nessas 

condições esquisitas, sem saber dar solução, sem poder dar 

solução nessa esquisitice toda. 

Todos esquisitos. Esquisitos, por serem todos diferentes 

uns dos outros e não sabendo o porquê de serem todos 

desiguais. Então, achavam tudo isso esquisito. Esquisito é 

aquilo que ninguém sabe dar solução esquisito é aquilo que se 

verifica que é um mistério. Então, encerrando tudo, como 

mistérios e vivendo em uma vida, nessas condições, a ponto 

de muitos se tornarem materialistas. Por não terem solução de 

coisa alguma então, dizendo: ―a vida é de matéria, temos que 

viver de matéria para matéria‖. 

 

E assim encerravam o seu ponto de vista, a sua 

convicção como se na matéria, tivesse toda a solução. 

 

E assim, sonhando dessa maneira de olhos abertos e 

sofrendo as conseqüências da sua inconsciência, de sonhador 

aventureiro de olhos abertos. Vejam a que ponto calamitoso 

chegou o animal Racional. O ponto calamitoso, a que chegou 

o mundo de matéria. E daí a razão da confusão generalizada, a 

vida se tornando sem valor e a matéria com mais valor do que 

a vida; os seres materiais com mais valor do que a própria 

vida. 
 

E por isso, aí está a causa dos seres materiais se 

devorarem uns aos outros; as brigas, as guerras, as confusões, 

a contendas, as demandas, devido se tornarem materialistas. 

 

Os materialistas brigam por causa da matéria, se 

devoram, se digladiam como um animal irracional. Por serem 

materialistas, é a matéria que vale e a vida não. Para os 

materialistas a vida não tem valor, a vida é um ponto morto, a 

vida fica no singular, os seres materiais tem mais valor do que 

a vida. 
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E assim, vejam o ponto culminante do desequilíbrio a 

que chegaram e eis a razão da multiplicação do sofrimento. 

Eis a razão de tudo e de todos viverem do mal a pior. 

 

E agora, chegando em mãos de todos o conhecimento do 

porquê de tudo isso ser assim e do porquê de tudo isso 

permanecer assim e o porquê de tudo isso estar assim, sem 

que ninguém pudesse dar solução, porque não podia mesmo; 

essas soluções vinham de fora, como estão vindo, de fora, da 

origem do animal Racional, a PLANÍCIE RACIONAL, o 

Mundo Racional. 

 

Porque quem vive de matéria, por ser de origem de 

matéria, vive magnetizado, obsedado embriagado, apaixonado 

encantado pela matéria e não podia ver nada menos e nada 

mais, além da matéria. 

 

Sonhando de olhos abertos e com esses pesadelos todos, 

contradizendo a vida da matéria. Os pesadelos são os 

sofrimentos, os padecimentos de todas as formas de todos os 

jeitos, monstruosos, pela inconsciência e pelo desequilíbrio 

empedernido da matéria. 

 

E assim, chegou o fim da vida da matéria, e por isso está 

aí a nova fase, a fase de aparelho racional para encontrar a 

razão verdadeira de tudo isso. A razão verdadeira da matéria, 

da origem desse mundo, a razão verdadeira da origem de 

tudo, a razão verdadeira dessa deformação, porque para tudo 

que existe, sempre há a razão que deu causa a isso ou aquilo, 

a razão, a causa e o efeito. 

 

Portanto, hoje, todos felicíssimos para o resto da vida, 

por estar aí em mãos de todos, todo o translado da vida do 

encantado. Todo translado desse prelúdio encantador, desse 

mundo de matéria, de sofrimento, de dor, de horror e de 

pavor. 
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E assim, todos hoje mais felizes do que nunca, por estar 

em mãos de todos, a volta para o seu verdadeiro mundo de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Porque está aí em mãos, a 

fase de Aparelhos Racionais, passando de bichos que foram 

quando eram monstros, passando de bichos para animais 

Racionais, e de animal Racional para aparelho Racional e de 

aparelho Racional para Racionais, puros, limpos e perfeitos, 

no seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E hoje, todos de parabéns por estarem sendo iluminados 

por sua luz verdadeira, a Luz Racional, a verdadeira luz do 

animal Racional, a fase mais brilhante do animal Racional, 

que deixou de ser animal Racional para ser Aparelho 

Racional. Aparelho Racional, por conhecer a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

E assim, todos como Aparelho Racional vivendo 

Racionalmente, e não como animal descendente de serpente. 

Serpente sim, porque são de origem dos primitivos monstros. 

 

E assim, veja, vejam o ponto culminante em que o ser 

humano se encontra agora, nestes momentos, com a fase de 

aparelho Racional, com a Luz Racional, aí em mãos, que é o 

conhecimento da Luz Racional, da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

Quem está com este conhecimento na mão está 

iluminado pela Luz Racional. 

Então, por isso eu recomendo: O melhor passeio e a 

melhor distração é o Livro na mão, para que permaneçam 

junto à Luz Racional, junto à luz do seu verdadeiro mundo de 

origem, o Mundo Racional, a PLANÍCIE RACIONAL, para 

onde todos estão de volta, de volta para de onde saíram, a 

PLANÍCIE RACIONAL, de volta ao seu mundo verdadeiro. 

Por estarem fora do seu mundo verdadeiro é que estavam aí 

penando, penando sem saber por que penavam tanto. 
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Hoje, conhecendo o porquê de tudo isso, chegando em 

mãos de todos, a maior felicidade de todos, a verdadeira paz, 

o verdadeiro amor, a verdadeira fraternidade, a fraternidade 

Racional. A verdadeira paz, a paz Racional, a verdadeira 

felicidade, a felicidade Racional, todos na estrada certa, no 

caminho certo, de volta para o seu verdadeiro mundo de 

origem. 

Vejam como tudo chega no seu dia, como chega tudo à 

sua hora, como tudo chega a seu tempo e como tudo chega na 

sua época. Tudo tem sua época, seu tempo, seu dia e sua hora. 

 

E assim, todos felizes para o resto da vida, todos salvos, 

para o resto da vida. Muitos dirão assim: ―Até que chegou o 

dia que ninguém esperava‖. Porque viviam todos 

desanimados e não contavam mais com coisa alguma. E o 

realejo só tocava uma música, só sofrimento e mais 

sofrimento, sofrimento e mais sofrimento. Então, diz o 

infante: ―É verdade. Ninguém esperava que este mundo fosse 

findar e terminar de uma forma tão sublime, tão brilhante que 

nós não temos expressões que possam responder a tamanha 

magnitude, que é o nosso fim aqui, desta vida de matéria. 

 

Sabíamos que estávamos perdidos aqui neste mundo sem 

saber por que, mas ninguém nunca teve condições de dizer o 

porquê vivíamos aqui a vida inteira, nesta expectativa, de um 

dia saber o porquê deste mundo. E hoje, todo este saber em 

nossas mãos, tão naturalmente esta divina graça que veio ao 

nosso encontro, graças ao Racional Superior.‖ 

E assim, vejam quanta magnitude! Quanta magnitude do 

nosso mundo de origem! Que bálsamo maravilhoso do animal 

Racional, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL! 

 

―A IMUNIZAÇÃO RACIONAL é que nos veio 

responder tudo que não podíamos imaginar e assim não 

podemos, não temos palavras para agradecer semelhante 
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magnitude, o semelhante tesouro angelical, que veio parar em 

nossas mãos que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL‖. 

 

E assim eu estou respondendo o que muitos vão sentir ao 

falar. Vão sentir a emoção da sua verdadeira salvação, o 

contentamento e a alegria será tão grande, que não sabem 

como se expressar. Porque é Racional. É o ponto culminante 

de todos os pontos, o ponto mais elevado de todos, é pureza e 

à pureza verdadeira, não há palavras que a atinjam. Não há 

palavras na matéria que possam atingir tamanha elevação. 

 

E assim, os festejos serão deslumbrantes pela satisfação, 

de estarem salvos eternamente, os festejos não cessarão na 

despedida da matéria, na despedida do encanto, na despedida 

da vida do mal. Os festejos de satisfação pela sua verdadeira 

salvação. 

 

E assim, vão todos viver o resto da vida alegres, 

contentes e felizes por saberem o porquê estão vivendo e por 

que estavam vivendo e o porquê vivem. 

 

Vejam o ponto de salvação, o delírio, as emoções e os 

discursos dos imunizados. 

 

E assim, todos mais felizes do que nunca por se 

encontrarem com o seu verdadeiro mundo de origem e 

sabendo que estão de volta ao seu verdadeiro mundo de 

origem. Esta é a maior alegria de todos, a maior alegria de 

toda a humanidade. 

 

E assim, vejam os festejos, não cessarão, todos 

festejando a sua salvação, a satisfação sendo universalmente a 

maior satisfação, que não podia ser de outra forma. Todos 

dentro da sua fase primordial que é a fase de aparelho 

Racional. Deixando de ser animais Racionais deixando de ser 

bichos perdendo a originalidade de monstros; como animais 
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Racionais ainda possuíam o mal hereditário do tempo em que 

eram monstros, monstrinhos, monstrões, monstrondontes que 

devoravam uns aos outros; são de origem de monstros. 

 

Este mal é hereditário e por isso, como animais 

Racionais civilizados as monstruosidades sempre 

permaneciam, por serem de origem de monstros, mas agora, 

dentro dessa fase que passaram de animal Racional para 

aparelho Racional, perdem essa originalidade de monstros. 

 

É afastada do corpo a parte animal que são os fluidos 

elétrico e magnético e então, por estarem ligados, aparelhados 

com o seu mundo de origem, ligados ao seu mundo de 

origem, iluminados pela luz verdadeira pela Luz Racional, 

vem o equilíbrio Racional e o aparelho Racional, o progresso 

sendo Racional, vem então, o prolongamento dos anos de 

vida, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem 

pelo fluido Racional que entra no seu ―eu‖, fazendo a ligação 

com seu mundo de origem. Aí nascendo a Vidência Racional 

no animal Racional, recebendo todas as orientações precisas 

para o equilíbrio Racional, para o progresso Racional, até a 

extinção desse corpo de matéria. Iluminados para o resto da 

vida pela sua verdadeira luz, a luz verdadeira do aparelho 

Racional que é a luz do seu mundo de origem, a Luz 

Racional. 

 

Então, vejam e vejam bem que grande modificação de 

uma fase para outra. E assim está aí em mãos de todos o 

conhecimento da fase que aí estão vivendo, a fase mais 

brilhante, a fase de aparelho Racional. 

 

Agora, para se imunizarem o mais depressa, é ter 

persistência na leitura, porque tudo é preciso conhecer para 

saber e ser beneficiado pelo saber. Então, persistência na 

leitura, o Livro na mão é o melhor passeio e a melhor 

distração. 
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Agora é que vão começar a viver em paz, agora, é que 

vão começar a viver felizes, agora é que vão começar a viver 

fraternalmente, agora é que vão começar a viver felizes para 

sempre, mas não percam tempo, leiam e releiam. De perder 

tempo já chega a vida do animal Racional, a vida do bicho, de 

perder tempo já chega, a vida de bicho com a vida de animal 

Racional. 

 

Agora estão com a Luz Racional em mãos que é esse 

conhecimento, Conhecimento Racional, conhecimento 

verdadeiro da razão de tudo. Não percam tempo para não 

sofrerem mais. Agora está aí em mãos de todos o meio que 

todos imploravam para deixar de sofrer, de embargar o 

sofrimento, de parar de sofrer. Então, não percam tempo, 

leiam. O melhor passeio e a melhor distração é o Livro na 

mão, dentro da estrada Racional. Dentro da estrada do mundo 

da origem verdadeira, da origem do animal Racional, o 

mundo verdadeiro do animal Racional. 

 

E assim, o que todos procuravam e não encontravam 

agora encontraram. Está aí em mãos de todos o bem e a 

felicidade de todos. Todos viviam à procura do bem, mas não 

sabiam como encontrá-lo por que na matéria não podia 

encontrá-lo. 

 

E hoje eis aí em mãos de todos a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. O bálsamo maravilhoso do animal Racional, o 

bálsamo Racional. Tem que ser assim, repetidos para os 

rudes. Existem os esclarecidos que não precisam dessas 

repetições, mas para os rudes ainda são poucas. 

 

Não reparem as repetições. O conhecimento é para 

todos, são para os rudes estas repetições. Para os esclarecidos 

não precisava tanto, mas a maioria dos esclarecidos pensavam 

que este conhecimento foi feito somente para os esclarecidos. 

Não! O mundo é muito grande existem os bons 
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interpretadores e os maus interpretadores, para os maus 

interpretadores, é que são feitas estas repetições, que ainda, 

muitas vezes são poucas. Porque existem os doentes, os povos 

fanáticos, com suas asneiras da matéria, com as coisas 

imaginárias da matéria. 

 

Existem esses fanáticos, ainda fanatizados pelas artes da 

matéria, pelas coisas imaginárias, misteriosas da vida da 

matéria. Para estes fanáticos que são os confusos é que são 

precisas estas infinidades de repetições. 

 

E assim vejam o mundo como é, para que não reparem 

as repetições. O conhecimento é para todos, o conhecimento é 

Universal, não é somente para quem estudou. E assim, o 

contentamento é geral, deslumbrantemente, culminantemente 

entre todos. 

 

Há muito que todos trabalham por uma vida melhor, mas 

não sabiam o que fazer para encontrar o que desejavam. 

Todos vivendo à procura de melhoras sempre, mas estas 

melhoras sempre por encontrar e os fracassos demonstrando a 

nulidade de alcançar o que todos sempre almejaram: O bem- 

estar, a felicidade duradoura e a paz eterna‖. E nunca, nunca 

puderam encontrar, sempre foi o ideal primordial de todos, 

viver em paz, viver tranqüilo e viver feliz. Nunca encontraram 

nem podiam encontrar, porque a vida da matéria não permitia, 

nem permite, porque é uma vida constituída de origem do 

mal, de origem degenerada, de origem deformada e por isso, 

formada de micróbios, de bichos e de vírus e sem saberem o 

porquê desta construção, desta constituição, de se formarem 

assim nessas condições. 

 

Não sabiam por que foram originados assim e por não 

saber, ficavam vagando. 
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O CERTO TEM BASE E LÓGICA 

 

 

 

 
A fase de animal Racional já se acabou e por ter se 

acabado é que o animal Racional entrou em pânico. E por o 

animal Racional viver em pânico vive tonto, todos tontos sem 

saberem o que fazer, a procura do certo e sempre por 

encontrar o certo, vivendo a vida inteira à procura do certo, na 

esperança de acertar e sempre por acertar. 

 

O sofrimento sempre se multiplicando, porque o certo, 

na matéria, não podiam encontrar. Porque basta ser animal 

para não ser certo, basta ser animal para viver mal, basta ser 

animal para desconhecer a sua origem e onde estava essa 

origem. 

 

Nunca souberam, por serem animais. E vivia o animal a 

procura do certo e nunca encontrando, pois, por ser animal, já 

o seu ser não está certo. Por serem animais é que sempre 

viveram a procura do certo para por termo ao sofrimento e 

nunca puderam, por isso o sofrimento sempre se multiplicou, 

sempre foi o maior brilhante do mundo. 

 

E por o sofrimento sempre se multiplicar é que são 

sofredores. Como é que um sofredor, que não sabe por que é 

sofredor, podia conhecer o certo? Pois se seu estado é de 

sofredor, é de mortal, como é que podia falar em certo? Certo 

se ele não fosse um sofredor e se não houvesse sofrimento. 
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Então, o certo sempre foi procurado por todos e sempre 

por encontrarem o certo. Pois se a natureza não é certa, não 

regula, como é que os seres feitos por essa natureza podiam 

ser certos, podiam regular? 

 

Aparentemente encontram o certo, mas o certo aparente, 

o certo verdadeiro nunca encontraram, a não ser agora que 

está aí em mãos de todos, a revelação do porquê da natureza 

de todos e porque de serem assim. 

 
Então, hoje conhecendo o certo. O certo sempre foi uma 

coisa procurada por todos, todos sempre em busca de acertar e 

sempre por acertar, acertar aparentemente não é o certo 

verdadeiro. 

 

Então, viviam assim, horrivelmente, sem saberem o 

porquê de serem assim, o porquê a vida se constituiu assim. 

 

Todos à procura do bem e sofrendo sempre, à procura do 

certo e sempre desacertados e daí as lutas, as guerras para 

melhores dias, para o bem viver e sempre por encontrar este 

bem viver, porque se está bem de um lado está mal de outro, 

se está satisfeito de um lado, insatisfeito de outro. É por isso 

que nunca encontraram o certo, por viverem da matéria, por 

serem de matéria. 

 
Matéria é um ser que por si mesmo se destrói. E como 

estão em decomposição vão sendo destruídos pela erosão da 

natureza. O que vai se destruindo não vai certo. E, por isso, 

como poderiam encontrar o certo? O certo aparente sim, mas 

o certo verdadeiro não. Quem vive de ilusões como que pode 

encontrar o certo? De forma alguma. O certo aparente, o bom 

e o bem aparente sim, mas aparências não verdades. 

 

Agora entrando todos no mundo em outra fase, como já 

passaram uma infinidade de fases, para se lapidarem. 
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Vieram sendo lapidados por passarem sempre de fase em 

fase, cada fase uma lapidação, até chegarem a última fase, que 

é esta fase que está aí, a Fase Racional, a fase de aparelho 

Racional. Então, nesta fase de aparelho Racional é que ficarão 

aparelhados com o seu mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

E assim recebendo todas as orientações precisas para o 

bem viver, para o verdadeiro equilíbrio, para a verdadeira 

felicidade, para a verdadeira fraternidade. 

Então, como aparelhos Racionais todos de volta ao seu 

mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, por meio da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Imunizados pelo fluido 

Racional, pelo fluido do verdadeiro mundo de origem do 

aparelho Racional ou do animal Racional. 

E assim, vejam quantas lutas já tiveram na vida. Agora 

todos certos, porque estão aparelhados com o seu mundo de 

origem, recebendo as orientações precisas para o seu 

equilíbrio Racional aí nessa vida de matéria, até o término da 

matéria. 

Como aparelhos (todos serão aparelhos Racionais) 

tinham que chegar a conhecer essa fase e por isso vieram 

sendo lapidados pelas fases todas que já se passaram, até a 

fase de animal Racional. 
 

E por esta fase de animal ter sido extinta é que o animal 

chegou ao auge do materialismo, dizendo o seguinte: ―Somos 

de matéria, vivemos de matéria e não conhecemos outra coisa 

a não ser a matéria. Vamos progredir naturalmente, por meio 

de experiências em experiências para ver se acertamos e para 

ver até que ponto vamos chegar com as nossas experiências. 

 

E assim, a vida sempre foi de experiências em 

experiências. 
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Sabem tanto; multiplica-se o sofrimento. Que adianta 

tanto saber para progredir o sofrimento? Para a multiplicação 

do sofrimento? A procura do certo? 

Se fossem certos, se conhecessem o verdadeiro certo, 

não sofreriam, não eram sofredores; por não conhecerem o 

verdadeiro certo é que são sofredores. E sempre à procura de 

acertar; ninguém quer errar, todos querem acertar e este certo 

sempre por encontrar. 

 

Agora encontraram o certo e se encontraram também, 

porque encontraram o seu mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

Está aí o conhecimento do mundo e da sua origem, do 

verdadeiro mundo de origem e desse mundo encantado. 

Agora sim encontraram o certo, porque sabem de onde 

vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Agora sim 

encontraram o certo. 

E assim, a causa de todo esse desequilíbrio universal, de 

todos esses desentendimentos é porque não há efeito sem 

causa e devido à fase de animal Racional já ter se passado 

entraram todos em pânico; o desequilíbrio tomou conta de 

todos de uma tal forma como estão vendo; desentendimento 

geral. A pessoa fica, certas horas, não entendendo nem a si 

mesma. E daí, uns contra, os outros, ferozmente, por a fase de 

animal Racional já ter se acabado. 

E não tendo o povo conhecimento de outra coisa, de 

outra fase, daí então, surgindo o desequilíbrio, todos à procura 

de uma coisa objetiva, todos à procura de uma coisa que tenha 

base, para se basear, para falar baseado e comprovar um 

objetivo. 

E assim, vejam o porquê do desequilíbrio de todos, 

universalmente: Brigas, contendas, sofrimentos de todas as 
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espécies e todas as formas porque o povo tem um objetivo; 

quer equilibrar-se, mas ficou sem ter uma base para se basear. 

Daí então, ficando todos tontos, sem saberem qual o rumo a 

tomar, sentindo todos que estão vazios, se sentindo vazios, 

sentindo que tudo está superado. Não têm um objetivo, uma 

base para se apoiar, para se equilibrar e daí, a razão e a causa 

de todas as ruínas do animal Racional. 

 

E assim, não há efeito sem causa, se todos vivem nesse 

desequilíbrio infernal, a causa é a fase de animal Racional que 

já passou há muito, pois já entrou, há muito a fase de aparelho 

Racional. 

 

Mas, insignificante demora havida, para que todos 

conhecessem a fase que já entrou, há muito, a fase de 

aparelho Racional, é que deu motivo a esse inferno e, como 

estão observando, chegaram a esse ponto de ―salve-se quem 

puder‖. É a falta de um conhecimento básico, de um 

conhecimento objetivo e por faltar justamente isso, é que deu 

margem à entrada da era do fogo, ou, desse insignificante 

período que culminou por todos se encontrarem sem uma base 

que pudessem manter o equilíbrio de todos e de si mesmos. 

 

A era do fogo é a de ninguém se entender, ninguém se 

compreender, é a era das loucuras, é a era de tudo de ruim, 

tudo pegando fogo, por ninguém ter sossego, ninguém ter paz, 

a paz é aparente, o sossego é aparente, a felicidade é aparente 

então, denominada: ―ERA DO FOGO‖. É justamente a era do 

―salve-se quem puder‖. 

 

Isto aconteceu porque a fase de animal Racional já se 

acabou há muito. Por não conhecerem a fase que já entrou há 

muito, que é a fase de aparelhos Racionais, é que ficaram 

assim desse jeito, horrivelmente, sofrendo as conseqüências 

por não conhecerem a fase que já entrou há muito no mundo, 

a Fase Racional, a fase de Aparelho Racional. 
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Agora, com a Fase Racional, o equilíbrio total de todos, 

por todos estarem dentro da fase de aparelho Racional. E 

agora vejam, não há sofrimento sem causa está aí a causa do 

sofrimento de todos e do desequilíbrio de todos, a fase de 

animal Racional que já se acabou há muito. 

 

Agora todos conhecendo a fase que entrou, a fase que 

chegou ao mundo e todos equilibrados, Racionalmente, para 

sempre. 

 

Enquanto estavam vivendo como animais tinham de 

sofrer, porque como animais não sabiam e não conheciam o 

porquê que eram animais. 

 

Para que o animal chegasse a conhecer e saber o porquê 

que ele é um animal, tinha mesmo que passar para a outra 

fase, a fase de aparelho Racional. Então, agora entrando na 

Fase Racional e conhecendo e sabendo o porquê que o animal 

Racional era animal Racional. 

 

Então, o animal já vem desde muito sendo lapidado pelo 

sofrimento, para que com o tempo conhecesse o porquê que 

era animal Racional. 

 

E agora está aí a fase que veio esclarecer o animal 

Racional do porquê da sua existência como animal, de que 

surgiu a sua existência e porque foi feito o seu ser, de onde 

gerou o seu ser de animal, porque gerou, nasceu, cresceu e 

passou por essas infinidades de fases, sem saber por quê. Para 

se lapidar até que viesse a conhecer a fase que já entrou há 

muito, a Fase Racional, para saber o porquê de sua situação 

nessa vida e o porquê da origem desse mundo em que vive. 

 

O animal nunca soube o porquê que vivia nesse mundo e 

o porquê da existência desse mundo. E agora, ao tomarem 

conhecimento dessa fase que já entrou há muito, é que estão 
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sabendo o porquê de tudo isso, a causa de tudo isso, a razão 

de tudo isso e o porquê da razão e assim, sucessivamente, 

para que conheçam e reconheçam a fase de aparelho Racional. 

 

E é por isso que o mundo se tornou calamitoso em 

multiplicações de calamidades e nunca souberam o porquê de 

tudo isso. 

E hoje sabendo o porquê de tudo, o porquê que se 

constituiu essa vida assim desse jeito, horrivelmente e o 

porquê da constituição da vida em matéria. E assim, por não 

saberem e por não conhecerem consagraram a vida da matéria 

como se fosse a verdadeira vida. Por não saberem e por não 

conhecerem, consagraram a vida da matéria como se a vida 

fosse essa mesma. 

Tudo isso por desconhecerem a verdadeira origem. E 

hoje, todos conhecendo, por terem o conhecimento da fase 

que já entrou, há muito, no mundo, a fase de aparelho 

Racional. 

E assim, tudo que tem princípio tem fim essa 

deformação Racional teve princípio e tinha que chegar o fim. 

E o fim está aí: A fase de aparelho Racional, a Fase Racional. 

O mundo teve o seu princípio e tinha que chegar o seu fim, 

porque tudo que tem princípio tem fim. 

 

E assim, hoje, todos, brilhantemente, com a sua situação 

definida, por se encontrarem com o mundo de sua origem 

encontrarem-se com aquilo que nunca imaginaram, que nunca 

pensaram, que podia haver. E, assim, desta forma, o 

conhecimento da definição do mundo e da definição de todos 

e de tudo que existe nesse mundo. 

Hoje todos satisfeitos por se encontrarem com o mundo 

de sua origem, conhecerem a sua verdadeira origem, de onde 

vieram, como vieram, para onde vão e como vão. 
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Satisfação maior do que esta não podia, nem pode 

existir; a de todos se encontrarem com o mundo de sua 

origem e ficarem, aí em vida, com esse fardo de lama, ligados 

ao seu mundo de origem; e não nascendo mais aí. Sabendo 

por que nasciam e porque não vão nascer mais aí. Então, 

maior felicidade não podiam ter. 

 

E assim, vejam como tudo chega tão naturalmente em 

seus lugares, pois tudo, com o tempo, tinha que chegar a esta 

conclusão, de todos terem conhecimento do porquê que assim 

são, do que foram e do porquê que deixaram de ser. 

 

Todos tinham, com o tempo, que chegar a esta 

conclusão, de terem conhecimento verdadeiro, convincente, 

de toda a formação, geração e criação desse encanto. Todos 

sonhavam com uma infinidade de histórias, de contos e de 

lendas milenares. Parecia que esse rincão não tinha mais fim; 

que o fim fosse sempre esse mesmo; nascer, sofrer, crescer e 

morrer. 

 

Então, há muito que existia e existe, uma infinidade de 

salvadores. Esses salvadores já vêm salvando, há muitas eras; 

há muitos séculos vêm salvando todos e nunca acabaram de 

salvar, porque sempre as gerações se multiplicaram. Ficaram 

salvando a vida inteira e nunca que acabavam de salvar, nem 

poderiam acabar de salvar, por causa da multiplicação das 

gerações. 

 

Por isso, os povos sempre aumentaram, sempre 

progrediram, sempre o número se multiplicou. 

 

Nunca poderiam salvar ninguém e ficaram com essas 

lendas, com esses contos imaginários e os fanáticos não 

percebendo essas infantis lendas, contos e estórias e se 

alimentando com esses sonhos como se tudo fosse real, como 

se tivesse um fundo de realidade, como se tivesse uma 
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perfeita base para que todos pudessem se basear, como se 

todos tivessem um ponto de convicção definida. 

 

E assim, com esses sonhos, porque desde o princípio 

dessa formação que existe, ou já existiu, uma infinidade de 

salvadores, que nunca puderam salvar ninguém, porque as 

gerações sempre se multiplicaram. 

 

O mundo começou com pouco e hoje vejam a grande 

quantidade de seres, poderiam viver a vida inteira salvando e 

nunca acabam de salvar, nunca poderiam acabar de salvar 

porque sempre os seres se multiplicaram. E ficaram, assim, 

nessa confusão reinante. Muitos, conhecendo e vendo as 

contradições, deixaram de filosofar dessa maneira, 

procurando outros pontos de vista que pudessem dar mais 

certo. 

 

Então, vejam que desde o princípio dessa deformação 

que existe uma infinidade de salvadores, mas nunca chegaram 

a concluir a salvação, porque não podiam concluir, devido a 

multiplicação das gerações. 

 

Para ver o conteúdo das artes, porque filosofia é arte 

formada e forjada pelos seres, é formada e forjada, 

imaginariamente, pelos seres. Tudo é arte e arte é do artista, 

as artes são dos artistas e esses artistas com essas artes, nunca 

poderiam, de forma alguma e de maneira alguma, salvar 

ninguém. 

 

Como é que a filosofia extraída da imaginação, sendo 

coisa da imaginação dos seres, da imaginação do imperfeito, 

cheio de defeitos, que não sabe e não sabia o porquê que aí 

nasceu nem o porquê que nasceu condenado a sofrer, 

condenado a morte sem saber por que, como essa ciência essa 

filosofia essas doutrinas saídas dessas imaginações, podia 

trazer o bem? 
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Aparentemente tudo bom, tudo muito lindo, tudo muito 

bonito, verdadeiramente nada de bom, por ser tudo aparência, 

por ser tudo tirado das imaginações dos seres extraído das 

imaginações dos seres. 

 

Portanto, não podiam acertar nunca, tinham que viver a 

vida inteira desacertando sempre e procurando a verdade 

sempre e sem encontrar, porque tudo que existe, de filosofia, 

de ciência e de doutrina, tudo isto, é arte extraída das 

imaginações dos seres, artes encantadoras, artes sugestivas, 

artes emocionantes, artes cheirando a bem, mas o bem 

aparente, o cheiro aparente, tudo aparência só. 

 

Um mundo de altos anestésicos, os seres anestesiados 

por essas anestesias imaginárias extraídas das imaginações 

dos seres, pensando e julgando estarem certos e o sofrimento 

se multiplicando e provando a nulidade de tudo isto. 

 

Vindo então, com o tempo, a desilusão, as desilusões de 

quem vivia iludido por estar anestesiado por superstições 

criadas e inventadas pelas imaginações dos seres. Arte, 

somente arte dos seres. Ciência é arte, filosofia é arte, 

doutrina é arte, mas artes das imaginações dos seres. Para 

muitos essas anestesias pareciam realidade, mas para outros 

não. Os que pensavam ser realidade, no fim abandonavam 

tudo e diziam: ―Eu estou agora igualmente a S. Tomé.‖ S. 

Tomé é aquele que quer ver para crer. E é como acabam 

todos, com o tempo. 

 

É assim, o mundo das aparências. É que não podia 

deixar de ser assim, por não encontrarem e nem saberem a 

verdade das verdades. E assim, vejam quanto tempo perdido, 

quantas caduquices, quanta infantilidade e quantos ingênuos. 

 

Agora, o Racional Superior dentro de todos os lares, 

fazendo o que for necessário por todos os correligionários da 
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IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que são também correligionários 

de si mesmos. Pois, todos os correligionários que estão de 

volta ao seu mundo de origem pela Estrada Racional, que é o 

conhecimento que todos têm em mãos, adquirem o 

conhecimento de si mesmos, o Conhecimento Racional. 

 

Conhecimento de si mesmos, por se encontrarem com o 

seu verdadeiro mundo de origem, por se encontrarem com a 

sua verdadeira origem, por se encontrarem no seu lugar 

verdadeiro de aparelhos Racionais e de aparelhos Racionais, a 

Racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo 

de origem, a PLANÍCIE RACIONAL 

 

Todos, de agora em diante, trilhando Racionalmente, 

todos, de agora em diante, vivendo brilhantemente, todos, de 

agora em diante, iluminados pela sua verdadeira luz, a Luz 

Racional. Todos, de agora em diante, com a verdadeira paz 

Racional, com a verdadeira felicidade Racional, 

fraternalmente vivendo, Racionalmente vivendo, por estarem 

ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo do 

animal Racional, o Mundo Racional, o mundo 

verdadeiramente do aparelho Racional, o Mundo Racional, a 

PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E todos de agora em diante, felicíssimos para o resto da 

vida por estarem ligados aos eternos da PLANÍCIE 

RACIONAL, por estarem ligados à eternidade e por estarem 

ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o Mundo 

Racional. 

 

E assim, todos alcançaram o ponto mais culminante da 

vida, mais culminante dessa vida, que é a vibração Racional. 

A vibração verdadeira, a orientação Racional, para equilibrar 

Racionalmente o eco que soa agora dentro de todos. O eco 

Racional, que é a Luz Racional, a luz verdadeira do equilíbrio 

do aparelho Racional. E assim sendo, tudo dando certo, 
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Racionalmente, na vida de todos, tudo em multiplicações de 

felicidade em multiplicações de bem-estar em multiplicações 

da paz, da alegria e do verdadeiro amor fraternal. Todos com 

o mundo de sua origem, o Mundo Racional. Todos 

emocionados com a vibração Racional. A vibração Racional é 

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

de todos, a fraternidade universal. 

 

A luz do seu verdadeiro mundo de origem, o Mundo 

Racional, a PLANÍCIE RACIONAL, a Luz Racional; a 

verdadeira luz do verdadeiro natural, do aparelho Racional. E 

assim, vejam quanta alegria, alegrias emocionantes, alegrias 

que nunca existiram, uma emoção diferente; a emoção de 

todos é uma emoção pura, por ser uma emoção Racional, 

vibrante Racionalmente. 

 

Então, vibrando todos Racionalmente, por estarem 

iluminados pela sua verdadeira luz, a Luz Racional, a luz do 

seu verdadeiro mundo de origem, o Mundo Racional, o 

verdadeiro mundo do aparelho Racional. 

 

A emoção é completamente diferente da do elétrico e 

magnético, é uma emoção divina, por ser produzida pela Luz 

Racional, é uma emoção pura, que faz com que a pessoa se 

sinta com uma felicidade pura, um amor, puro, uma 

sensibilidade pura, por ser tudo Racional. E tudo que é 

Racional é bom, é o bem, a verdade, a pureza, é em suma, 

sensibilidade. Então, se torna uma emoção completamente 

diferente, uma emoção divina. Sendo iluminados pela sua 

verdadeira luz, a Luz Racional, a luz do seu verdadeiro 

mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, agora é que vão começar a viver em paz. Entra o 

mundo na fase da paz, a paz verdadeira, a paz Racional. 

Então, esta fase brilhará, para o resto da vida, todos se 

compreendendo, todos se entendendo, todos amando uns aos 
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outros, todos desejando o bem e a felicidade uns aos outros, 

acabando as ruínas do elétrico e magnético, que era 

completamente ao contrário, uns contra os outros, acabando 

as ruínas da fase do animal Racional. 

 

A fase do animal Racional era de uns contra os outros. A 

Fase Racional, a fase que já entrou, de aparelho Racional, é 

completamente diferente. Todos se entendendo, todos se 

compreendendo, todos por um e um por todos. O bem que um 

deseja, todos desejam. Vivendo, assim, nesta brilhante fase, 

vivendo Racionalmente, por ser a Fase Racional, porque 

foram todos iluminados pela sua verdadeira luz, a luz, 

Racional, a luz do equilíbrio, o verdadeiro equilíbrio do 

aparelho Racional. 

 

E assim entrou o mundo na fase mais brilhante de todos 

os tempos, a fase da paz, do amor e da fraternidade. A fase do 

aparelho Racional. A fase em que todos estão aparelhados 

com o seu verdadeiro mundo de origem, com a sua verdadeira 

luz de origem, a Luz Racional. 

 

E assim, a Luz Racional já está aí na terra iluminando a 

todos, porque todos são de origem Racional. Já está 

iluminando a todos, porque a Fase Racional, a fase do 

aparelho Racional, já chegou há muito aí na terra e por isso, , 

aí está a Luz Racional já está aí, iluminando a todos para que 

todos entrem na fase que já entrou há muito, que já chegou há 

muito aí no mundo, a fase de aparelho Racional, a fase mais 

brilhante do ser Racional. 

 

Como animal Racional, como estavam vivendo, 

igualmente a bichos, uns contra os outros, já não podiam mais 

viver. Assim, dessa maneira, já não se entendiam, já não se 

compreendiam mais, não entendiam nem a si mesmos. Não se 

compreendiam mais, nem à si mesmos e por isso vejam as 

monstruosidades, as injustiças, a covardia, a anarquia. A 
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ponto de ninguém ter mais garantias, de chegarem nessa 

situação de ―salve-se quem puder‖. 

 

E assim, vejam que chegaram no fim da fase de animal 

Racional e por isso está aí o desequilíbrio, todos 

desequilibrados e, por estarem todos desequilibrados, se 

tornaram desumanos. 

 

Vejam a desumanidade, a crueldade, a ferocidade, vejam 

como se tornaram feras, uns contra os outros, porque a fase de 

animal Racional já se acabou. Daí a causa de todo esse 

desequilíbrio em que estão vivendo, todos com medo, todos 

sem garantias, não tendo com quem contar, não tendo para 

quem apelar, as calúnias, as intrigas; os malfeitores, os 

invejosos, os covardes, os que querem ser aquilo que não 

podem ser, os que estão por baixo, querendo derrubar os que 

estão por cima enfim, gerou um mal estar entre todos, que 

chegaram a um ponto de não terem mais sossego, nem de dia 

nem de noite. 

 

Tudo isto, porque a fase do animal Racional já terminou 

há muito. Então, entraram em colapso entraram em 

desequilíbrio. O desequilíbrio de todos de uma maneira tal, 

que vejam as loucuras. As loucuras de uma tal forma que, de 

civilizados, passaram a selvagens. 

 

O desequilíbrio está de uma maneira tal, que só vivem 

pensando em destruir uns aos outros, pensando em guerras, 

pensando somente em coisas berrantes em coisas de 

infelicidades, infelicitados por esse desequilíbrio e sem saber 

por quê. Pensando que estão certos e vendo na mesma hora 

que não estão certos. Quem pensa em fazer o mal não está 

certo. Quem pensa em perturbar o seu semelhante não está 

certo. Quem pensa em prejudicar o seu próximo não está 

certo. Quem pensa em matar não está certo, mas julgam 

estarem certos e cometendo as maiores loucuras, as maiores 
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diabruras, os maiores mal feitos. Para tudo isto existe uma 

causa, porque não há efeito sem causa. A causa é justamente 

esta, de já ter se acabado a fase de animal Racional, por ter 

acabado a fase que vinha sustentando o fraco e insignificante 

equilíbrio que ainda possuíam esta fase não está mais em 

função, acabou-se. Acabou a fase e daí, ficando desligado da 

natureza deformada que vinha mantendo o equilíbrio do 

animal Racional. 

 

Então, por esta fase ter se acabado, ficou, 

completamente, o animal Racional, desligado da base e das 

forças que vinham mantendo a fase de animal Racional. Uma 

vez desligados, porque terminou a fase entraram em colapso. 

Todos tontos, todos inconscientemente vivendo, todos 

aventurando, todos fracassando e tudo em desequilíbrio; o 

desequilíbrio se tornou até uma vergonha para os seres que se 

dizem civilizados. Uma vergonha tal, que se tornaram 

embrutecidos, cometendo atos em desacordo com a sua 

instrução, com a sua cultura, com a sua educação, com a sua 

civilização, se tornando ridicularizados, por procederem como 

verdadeiros monstros. 

 

Tudo isto por que a fase de animal Racional já se acabou 

há muito. Por ser uma fase ultrapassada é que entraram em 

desequilíbrio, porque não há efeito sem causa. Estão aí 

desequilibrados, porque existe a causa, a causa é ter se 

acabado a fase de animal Racional. E por não estarem 

identificados, por não conhecerem, com a fase que entrou, 

ficaram nesse desequilíbrio infernal, onde todos sofrem e 

desconhecem a causa desse sofrimento. A causa é justamente 

a fase que terminou. A causa do sofrimento de todos é que 

acabou a fase de animal Racional. 

 

Então, hoje, todos a par do porquê dessa situação 

vexatória para os ilustrados cientificamente dentro do elétrico 

e magnético, que ficam horrorizados com a civilização que 
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criaram e inventaram. Como é que depois do mundo passar 

fases tão brilhantes, tão sossegadas, chega a um ponto deste? 

De esfacelamento de tudo, inclusive do seu próprio ser de 

animal Racional. Ficam perguntando a si mesmo: ―Por que 

esta civilização em vez de melhorar piorou? E, por piorar está 

aí a situação de monstros e de ―salve-se quem puder.‖ 

 

Então, ficam os estudiosos preocupados e a perguntarem 

a si mesmos o porquê desta evolução. Depois de evoluírem a 

cultura e a ciência, a um ponto tão elevado, não era para 

estarem assim como estão. Era para estarem certos, muito 

melhor, devido ao conhecimento filosófico e científico, 

devido a cultura evoluir para a grandeza de todos e, quando 

acaba, tudo ao contrário do que queriam e do que esperavam. 

Todos em fúria, uns contra os outros, por desconhecerem o 

porquê disto, que é, justamente, a fase que se acabou. 

 

Uma vez a fase acabada entraram em desespero de 

causa, universalmente e daí as guerras, as lutas, as contendas, 

as demandas, o desespero infernal em todas as camadas. 

 

E assim está aí a razão do encanto e a razão do 

desencanto. Porque não há efeito sem causa, se existe o 

encanto é porque existiu a causa e se existe o desencanto é 

porque existiu a causa, não há efeito sem causa, assim como 

existiu o encanto, tinha que existir também, mais cedo ou 

mais tarde, o desencanto do encanto 

 

Então, vejam por que formas e por que maneiras surgiu o 

encanto e por que formas e por que maneiras surgiu o 

desencanto. E assim são duas imagens diferentes, uma em 

forma de embrião e outra em forma de desembrião, o embrião 

e o desembrião. O embrião quer dizer: ficar desconhecido de 

tudo. E porque estavam desconhecidos de tudo e do porquê de 

tudo estavam encantados. E o desembrião desencantou o que 

estava embrionado. 
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E assim, vejam a palavra ―desencanto‖. É uma palavra 

que quer dizer, também: salvação. Desencantou-se, salvou-se 

estava encantado, sofrendo sem saber por quê. Então, o 

desencanto agora em mãos de todos, valendo a todos e 

acabando com a vida da matéria. A matéria encantada e que 

ninguém nunca conseguiu desencantá-la, porque ninguém 

nunca soube o porquê da matéria, a origem da matéria, como 

gerou a matéria ninguém nunca soube. 

E agora, por serem desencantados, todos sabem de onde 

se originou a matéria, como foi, porque foi, de que forma deu 

origem e deu princípio. E assim, o desencanto é o remédio 

principal do encanto ou dos encantados. É o remédio salvador 

é o remédio que vem curar todos os males, todos os 

sofrimentos, o desencanto é o bálsamo maravilhoso, salvador 

do encantado, ou do encanto. 

E assim, a palavra ―desencanto‖ é uma palavra de 

consagração e de satisfação, salvadora, pois ao dizer: 

―Desencanto‖ salvou a pessoa, ou isto, ou aquilo, daquele 

encanto em que não sabiam que estavam metidos, como 

nunca ninguém soube por que estava metido aí nesse mundo. 

E assim, ―desencanto‖ quer dizer, também, um deus, em 

comparação de salvação. 

E assim, vejam que as medidas do encanto sempre foram 

para conservar essa vida do encanto, ninguém sabia por que 

conservavam essa vida assim, sem saberem o porquê que 

eram assim e sem saberem de onde vieram nem para onde 

vão. 
 

E de forma que, o encanto, ou o encantado é um 

prisioneiro da matéria está na matéria sem saber por que, por 

ser encantado. Uma vez desencantado vem a saber o porquê e 

daí, desencantando-se e livrando-se do encanto. Vejam que, a 

palavra ―encanto‖ corresponde a um mal puro. ―Encanto‖ 

quer dizer: prisioneiro sem saber por que. 
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E assim, todos com essas feituras de matéria, vivendo de 

matéria, vivendo para a matéria, sem saber o porquê da vida 

da matéria, sem saber o porquê da origem do seu ser, sem 

saber por que esta vida se constituiu assim, desse jeito, dessa 

maneira, surgindo do nada sem saber por que surgiu, 

acabando em nada sem saber por quê. 

 

Vivendo encantado e julgando tudo ser assim mesmo. 

Sempre se lamentando por não agüentar isto e dizendo 

consigo mesmo: ―Nos falta tudo, nos falta tudo por que não 

somos nada, surgimos do nada e acabamos em nada, portanto, 

nos falta tudo, nos falta saber o porquê deste tudo aparente e o 

porquê deste nada‖. 

 

O encanto conservando todos nessas trevas e o 

encantado como um moribundo, por ser condenado a morte 

sem saber o porquê dessa condenação. Aceitando a morte 

obrigado, porque ninguém morre satisfeito, porque ninguém 

quer morrer, todos querem viver. E o encanto agonizando 

sempre assim dessa maneira em agonia permanente para 

descobrir o porquê do seu ser e vivendo a vida toda sem saber 

o porquê de tudo que queria saber. E hoje, no desencanto, 

todos sabendo o porquê do encanto. 
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O FIM DA VIDA DA MATÉRIA 

 

 

 

Então, está aí a época já no mundo. A época da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. A época de aparelhos 

Racionais, a época do equilíbrio, a da paz de todos, a do amor 

verdadeiro de todos e da fraternidade. 

 

Assim, chegou o fim dos tempos e o fim das épocas. 

Tudo, com o tempo, tinha de chegar em seus lugares; pois, 

agora, chegou o fim dos tempos e o fim das épocas, o fim das 

fases, dos períodos e das eras, porque, para tudo, chega seu 

dia e hora. 

 

Portanto, estão na época e na fase da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Esta é a fase e a época da mudança de animal 

Racional para aparelho Racional. Todos aparelhados pelo seu 

mundo de origem; para então, daí, ser feita a mudança para 

Racionais puros, limpos e perfeitos. 

 

O mundo chegou ao seu fim porque tudo que é de 

matéria tem fim. A matéria é uma coisa que por si mesma vai 

se destruindo, por isso, tinha de chegar o fim da fábrica dos 

seres materiais e chegou. A época é essa fase que aí estão 

passando, a de aparelhos Racionais para Racionais puros, 

limpos e perfeitos; passando em primeiro lugar, de animais 

Racionais para aparelhos Racionais. Então, está aí o fim do 

animal Racional. Chegou o fim do animal Racional porque 
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está aí a fase de aparelhos Racionais está aí a fase na terra está 

aí a fase em suas mãos: O Conhecimento Racional, o 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, o desencanto. 

 

Acabou o encanto porque o desencanto chegou na Terra; 

chegou a fase do desencanto. Então, terminou o encanto, 

terminou a fase do animal Racional, a época de animal 

Racional. Então, estão todos agora na época de aparelhos 

(cada época tem sua fase). Essa, portanto, é a fase de 

aparelhos Racionais. 

 

Agora, só está faltando a propaganda para que todos 

tenham conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Então, para com as preocupações que não adiantam mais 

na vida do bicho Racional; as preocupações da vida de 

animal. Esta fase passou e está superada pela fase de 

aparelhos Racionais. Chega de perder tempo com uma coisa 

que não adianta mais, a vida animal. Não são mais animais 

Racionais; são agora, aparelhos Racionais por estar em suas 

mãos a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Estão aí a situação de todos e do mundo definida. O que 

nunca ninguém pôde imaginar, que o fim da bicharada e o fim 

do animal Racional, pudesse ser assim tão belo, tão lindo, tão 

brilhante. Julgavam que o fim do mundo seria catastrófico; 

nunca puderam imaginar que seriam salvos assim tão 

brilhantemente, tão Racionalmente. Fim tão belo e bom! 

Todos e tudo acabando em paz. A fase é a fase da paz, da 

verdadeira fraternidade e do verdadeiro amor. 

 

Não esperavam! Ninguém, no mundo esperava que iam 

terminar assim os seus dias e que o mundo ia terminar assim 

mais feliz do que nunca. Todos felicíssimos por se encontrar e 

estarem no caminho certo e, só assim e desta maneira, seriam 

retirados daí, do encanto, para fora. 
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Assim, vejam que em um mundo irregular, tinham de ser 

mesmo assim, com uma infinidade de transformações, com 

uma infinidade de modificações, com uma infinidade de fases, 

com uma infinidade de épocas, até chegarem no seu 

verdadeiro lugar; sendo que tudo isto foi preciso para 

lapidação dos animais, dos bichos, o de passarem pela fase em 

que eram bichos ou monstros; bichos que não se entendiam, 

pela época em que eram monstrengos, quando passaram para 

a época dos primitivos selvagens e ainda eram bichos, porém 

bichos mais adiantados, até que inventassem marcações: 

letras, algarismos etc. 

Estavam aí então, entrando em outra fase, a fase de 

animal Racional, até que, com muito sacrifício e depois das 

invenções das letras, é que começaram a botar nomes nas 

coisas, é que o pensamento começou a ficar mais 

desenvolvido; para chegarem à fase de animal Racional, mas 

sempre com aquele mal hereditário do passado, dos tempos 

das primitivas épocas de monstros. Animal Racional, mas 

procedendo como os primitivos ancestrais. 

A origem foi de monstros; não podiam deixar de serem 

monstros também. Não estão vendo as crueldades no mundo? 

As monstruosidades? Não há efeito sem causa. A causa de 

serem assim, é a natureza, como já sabem, que formou todos 

assim. 

A natureza com suas monstruosidades: Terremotos, 

tufões e tudo enfim; com esse combate que vem fazendo 

contra os animais Racionais e todos sofrendo os efeitos destas 

monstruosidades: Calor de matar, frio de matar enchentes 

devastadoras, secas de matar enfim, uma infinidade de 

monstruosidades. Por isso, filhos de monstros tinham de ser 

monstros também. Está aí, a causa e o efeito dela. 

Então, muitos costumam dizer, por estarem 

despercebidos dos feitos da natureza: A natureza é uma coisa 
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maravilhosa! Quais as maravilhas da natureza? Só mesmo um 

inconsciente que não regula é que diz uma coisa desta. Já viu 

na matéria existir maravilha? Já viu no mal existir maravilha? 

Pois, a matéria é a essência do mal e, por ser mal, por si 

mesmo se destrói. 

 

Maravilhas do encanto! O encantado não sabe o que diz, 

só diz asneiras. Quando diz que esta natureza tem coisas 

maravilhosas, lindas encantadoras e só o diz porque é 

encantado. Coisas do encanto encantam. No mal não existem 

maravilhas. E assim, vejam o ponto em que chegou o 

desequilíbrio do animal Racional. 

 

Findando-se o encanto, findando-se as maravilhas 

aparentes, as maravilhas da mentira que, por ser mentira se 

acabam, findando-se as falsas maravilhas que traiam os 

encantados e os faziam ricos de sofrimentos, de tormentos e 

de aborrecimentos por estarem repletos delas. 

 

Ficam hoje, todos convictos das maravilhas do mal, que, 

por ser mal, viviam mal, a sofrer dizendo: ―Quanto tempo 

perdido, quanto tempo de caduquices, maluquices e asneiras 

pela cegueira de quem sonha de olhos abertos. Quanto 

sofríamos porque não sabíamos a razão do sofrimento. Afinal 

chegamos a saber e ver o porquê sofríamos e o porquê de 

todos estes padecimentos.‖ 

 

Graças ao Racional Superior, acabou-se a fase de 

monstros, de monstruosidades estamos agora em outra fase, a 

fase mais brilhante de todos os tempos, a fase de aparelhos 

Racionais, a fase em que todos estão unidos ao seu mundo 

verdadeiro de origem, a fase dos últimos passos aqui nesta 

vida de matéria, os últimos passos da vida da matéria, porque 

passamos de aparelhos Racionais para Racionais puros, 

limpos e perfeitos, chegando então, todos no seu verdadeiro 

mundo de origem encerrou-se a vida do mal para sempre. 
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A fase mais culminante de todos os tempos, a fase mais 

brilhante de todos os tempos, a fase de aparelhos Racionais, a 

fase que já chegou no mundo está no mundo, porque está aí 

em suas mãos. 

 

A fase de animal Racional já se acabou. Os que estão 

ainda como animal Racional é porque ainda não conhecem a 

mudança que já fizeram, a mudança de animais Racionais 

para aparelho Racional. 

 

Assim, veja quanta luta na fase de animal Racional! 

Quanta luta! Já não agüentavam mais porque acabou a fase, 

terminou a fase de animal Racional ou de animais Racionais. 

Por que terminou a fase de animal Racional é que estão 

desentendidos, todos levando uma vida que não agüentam 

mais, todos desesperados, todos agonizando, uns contra os 

outros, tudo por que já acabou a fase de animal Racional e, 

por acabar esta fase, ninguém se entende mais, não há mais 

entendimento, a vida se tornou angustiada, angústia noite e 

dia; tudo por que acabou a fase do animal Racional. 

 

Assim é que estão aí as hecatombes, as catástrofes, os 

desastres, as monstruosidades, coisas que nunca se viu, coisas 

que nunca se passou, um dilúvio de fogo, muitos loucos, 

outros a caminho de ficarem loucos, uma infinidade de 

loucos, uma infinidade de loucuras, ninguém regula, o 

desequilíbrio tomou conta de todos, tudo por que acabou a 

fase do animal Racional. Acabou a fase e entraram todos em 

pânico estão todos em pânico porque acabou a fase. Está aí a 

fase em suas mãos, a fase que está imperando, a fase de 

aparelha Racional. Esta é a fase que veio substituir a fase do 

animal Racional. 

 

Então, para tomarem conhecimento da fase que veio 

substituir a fase do animal Racional é preciso o que? A 

propaganda. É preciso o que? Que todos tenham persistência 
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na leitura, ler e reler diariamente para tomarem conhecimento 

do porquê dessa fase, do que é essa fase, do que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL e do que é o aparelho Racional. 

É preciso que todos cumpram com o dever de salvar o 

animal Racional que está em pânico, que vive em pânico, que 

vive porque tem vida, mas não por que tenha prazer de viver. 

Muitas vezes, muitas horas não acaba com a vida com 

vergonha ou por não ser covarde, pois, muitas horas, a 

vontade é morrer. Isso é de um modo geral, é uma coisa que 

está se dando com todos: Um dilúvio de angústia e de 

desassossego, todos guerreando consigo mesmo para ver se 

tem forças de enfrentar as lutas que não são poucas. E por que 

tudo isso? Porque acabou-se a fase do animal Racional e por 

essa fase acabar entraram todos em colapso, ninguém se 

entende, na mesma hora que estão se entendendo, mais um 

pouquinho desentendidos por ter acabado essa fase. 

É por isso que está aí, há muito, a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL para que todos tomem conhecimento da que veio 

substituir. A fase de animal Racional já terminou, sendo 

substituída pela fase de aparelhos Racionais. 

É uma modificação igual as milenares que já passaram. 

O mundo já passou por uma infinidade de fases: Desde o 

tempo em que eram monstrondontes, desde que eram 

monstros, desde que eram monstrinhos, desde que eram os 

primitivos selvagens, desde que eram selvagens mais 

adiantados. Quantas fases todos já passaram? Uma infinidade 

de fases vem todos atravessando, mas esta é a última fase, a 

fase de animal Racional. 

Esta fase já terminou e entrou a fase da época: A fase da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a fase de aparelho Racional. 

 

Por já ter terminado a fase de animais Racionais é que 

todos no mundo chegaram nesse auge de desespero e aflição, 
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nesse auge de energia esgotadas, nesse auge de loucura e 

desequilíbrio infernal em que o desânimo tomou conta de 

todos a ponto de todos lutar, mas desanimados. Tudo por que 

extinguiu-se a fase do animal Racional, razão porquê, é dever 

de todos fazer a propaganda da IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

 

É dever dos que conhecem a fase: fase que entrou a 

imperar, a fase que veio substituir a outra extinta, a fase de 

aparelho Racional, fazer a propaganda desse conhecimento, 

da fase que está em vigor substituindo a fase de animal 

Racional já extinta. 

 

Muitos costumam dizer: ―Não há mais quem agüente a 

viver neste mundo assim e desta maneira; ninguém vive mais 

em paz, todos debaixo de uma luta constante e permanente; 

numa seqüência de expectativa que não tem mais fim.‖ 

 

―Já existiu paz no mundo, mas de um tempo para cá, 

acabou-se a paz no mundo e em todos.‖ 

Todos cansados de observar o que está se passando. Pelo 

o que está passando, muitos vem anunciando horrores, 

impressionando mais o animal Racional com suas asneiras. 

O mundo entrou na fase mais brilhante e mais elevada de 

todo o seu passado: A Fase Racional, a fase de aparelho 

Racional, a fase da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, a fase em 

que todos estão ligados à eternidade em vida a fase mais 

brilhante de todos os tempos e de todas as épocas. 

Conhecem o certo aparente, o certo da matéria, o certo 

da origem do mal, o certo traiçoeiro, o certo traidor, é certo 

hoje, amanhã não, mas hoje, é que estão conhecendo o certo 

verdadeiro. 

 

Estes pontinhos são necessários para libertar os mais 

confusos, os mais atrofiados, os mais angustiados pela 
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matéria; matéria é sujeira. Há os sujos que estão atrofiados 

pela vida da matéria; para esses assim é que estão aí uma 

infinidade de repetições para poderem se libertar desse jugo 

desigual e do mal. Para outros não precisaria repetições, mas 

para uns tantos, é preciso e ainda são poucas, por que tem 

bichos e tem animais que vivem confusos com eles mesmos a 

vida inteira. Para libertar um confuso renitente é preciso esta 

infinidade de repetições, que, para muitos não havia 

necessidade. 

 

Então, está aí em mãos de todos, a verdadeira estrada, a 

estrada Racional, a estrada do mundo da origem do animal 

Racional: Diferente da Estrada do animal Racional. O animal 

encantado sempre na estrada material, a ciência do encanto, a 

ciência da matéria, a filosofia do encanto, a filosofia da 

matéria, a doutrina do encanto, a doutrina da matéria; esta é 

que sempre foi a estrada do animal irracional: A estrada do 

encanto, a estrada da multiplicação dos desacertos, da 

multiplicação do sofrimento esta é a estrada do encanto. A 

estrada do desencanto é a estrada Racional, é a estrada do 

verdadeiro mundo da origem do animal Racional. 

 

Pela estrada em que vinham, viria a extinção dessa 

geração por meio da multiplicação da degeneração. 

 

Então, é a estrada em que estavam marchando para a 

destruição de si mesmo, para a extinção do seu verdadeiro ser, 

por meio do progresso da degeneração. 

 

Tudo que se degenera enfraquece e diminui e, pela 

multiplicação, desaparece. Então, viria a extinção por meio do 

progresso da degeneração dos seres. 

 

Daí, a estrada do encanto que é a estrada dos encantados 

que era a estrada da destruição de si mesmos, da extinção de 

si mesmo, quando surgiria outra geração: a de quadrúpedes, 
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mas está aí, agora, para conhecimento de todos a estrada 

verdadeira, a estrada Racional, a estrada do verdadeiro mundo 

da origem do animal Racional. 

 

Assim, todos marchando Racionalmente a passos largos 

para seu mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL para 

não voltarem mais aí nessa lama, para não sofrerem mais do 

que já sofreram; e, assim hoje, o animal Racional está de 

parabéns, por encontrar o que, há muito, muitos vinham 

desesperados a procura; principalmente os estudiosos. 

 

Aí está em vossas mãos, a estrada Racional e todos 

marchando brilhante e Racionalmente na Estrada Racional 

para chegarem ao seu mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. Planície sim, porque lá é uma grande planície 

onde não há deformação. Aí, na deformação, nesse buraco, é 

que há altos e baixos, montes, montanhas e picos. Aí, na 

deformação, é que tudo é desigual, tudo diferente porque é 

deformado. 

 

Deformado é aquilo que não está certo, se estivesse certo 

seria certo e não deformado. 

 

Todos brilhando iluminados pela Luz Racional, pela sua 

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

Todos iluminados pela sua verdadeira luz do seu mundo de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL, vivendo Racionalmente, 

recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio 

enquanto permanecer aí no encanto e com esse corpo de 

matéria, com esse corpo de lama em pé que se extermina em 

lama. 

 

Os encantados queriam fazer da lama um mundo de 

maravilhas, um mundo de maravilhas aparentes, por isso 

sempre foram as amarguras, por tudo ser aparências, 

sugestionados com as fantasias emocionados por estarem 
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sonhando, com esses pesadelos todos, bons aparente e maus 

verdadeiramente. 

 

Vejam a vida do encantado: completamente ludibriadora, 

ludibriados pelas aparências, pelas fantasias, pelas artes, pelas 

belezas aparentes, pelas riquezas aparentes, pelas pompas 

venenosas enfim, ludibriados por esse montão de asneiras, por 

esse montão de ruínas, por esse monturo de ilusões, por esse 

monturo de fantasias, por esse escombro infernal onde todos 

viviam mal sem saber por que, por isso, sofrendo sempre por 

estarem todos traídos por esse embuste conforto de amargura, 

conforto de sofrimento, cheios de conforto e sofrendo sempre, 

a dizer: ―Temos recurso para tudo, mas não para abolir o 

sofrimento nem a morte porque tudo é aparência só.‖ 

 

Ludibriados pelas aparências, pelas mentiras, vítimas da 

traição porque um iludido está traindo a si mesmo, traídos 

pelas belezas aparentes, dominados pelos gostos, pelas 

paixões, apaixonados por isso, por aquilo e sofrendo as 

conseqüências das ilusões, das aparências que hoje presta e 

amanhã não; hoje é ruim amanhã não, hoje é novo amanhã é 

velho e assim sucessivamente a vida que todos viviam sem 

saber por que. 

 

Isso é uma crítica da vida da matéria para por o certo em 

seu lugar, isto é, o verdadeiro certo e o certo aparente também 

em seu lugar; quer dizer defini-los distintamente colocando-os 

em seu lugar. O certo verdadeiro porque está certo e o certo 

aparente porque é ludibriador, falso e traiçoeiro, certo 

negativo, certo que engana, certo que por ser aparente, se 

acaba certo de mentira. 

 

Então, isto é uma crítica para provar o certo do mal, o 

certo aparente e para provar o verdadeiro certo, o certo do 

bem, o certo Racional. E assim, vejam como estavam 

sonhando e não sabiam o porquê desse sonho; por isso, 
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muitos pensavam que estavam certos, outros sabiam que não 

estavam certos e os iludidos pensavam que estavam certos, 

iludidos com o certo aparente, porque nunca conheceram o 

verdadeiro certo. 

Então, adotavam o certo aparente como se fosse 

verdadeiro e por não ser verdadeiro viviam sofrendo as 

conseqüências a vida inteira. 

Agora em mãos de todos o verdadeiro certo para que 

todos marchem certos e seja abolido o sofrimento da vida e o 

sofrimento do corpo por meio do conhecimento verdadeiro 

Racional do mundo de sua origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, o verdadeiro conhecimento do animal Racional, 

o Conhecimento Racional, vindo do mundo da origem do 

animal Racional. 

Então, sim, agora é que estão certos, mas muitos pela 

ingenuidade julgavam e pensavam que estavam certos e que a 

verdadeira vida fosse essa, vida do mal e de sofrimento 

sempre, renegando sempre o mal e dizendo que a vida é esta 

mesma e o sofrimento provando em si mesmo o contrário 

como quem diz: ―Se estivesses certo não sofrerias. Por estares 

errados é que sofres.‖ 

Então, é preciso esses argumentos todos para libertar 

esses mais encantados e atrasados, que estão vivendo em um 

mundo sem saberem por que, vivendo aí dessa maneira e 

tendo coragem de dizer que não sabem o porquê estão 

vivendo e tem coragem de falar em certo em dizer que está 

certo, que a vida é essa mesma e nunca conformando-se com 

ela, por não se conformar com o sofrimento nem muito menos 

com a morte porque ninguém quer morrer; morre porque não 

tem outro remédio, porque a vontade de todos é de viver. 
 

Assim vejam a grande confusão dos encantados; analise 

como viviam todos tão confusos consigo mesmo e com tudo. 
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Daí a multiplicação do sofrimento, dos padecimentos, 

dos desentendimentos, das questões, das brigas enfim. 

 

Hoje em mãos de todos a verdadeira mudança do bem 

aparente para o bem verdadeiro, a mudança de todos para o 

seu verdadeiro mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, 

o verdadeiro mundo do animal Racional, a estrada Racional, a 

bandeira da paz do animal Racional. 

 

A bandeira é o conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, a bandeira é o Conhecimento Racional, o 

conhecimento da paz de todos, da salvação de todos, da 

verdadeira redenção, da mudança de todos para o seu lugar de 

origem, para o seu mundo de origem, o mundo verdadeiro do 

animal Racional, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Agora vão todos fazer por si mesmo sua redenção lendo 

e relendo para não perder mais tempo, não deve perder tempo 

com a vida do nada, com a vida da matéria: Vida do nada, luta 

do nada. Para que? Para acabar tudo em nada. A vida dos 

iludidos com a lama. 

 

Tratem de ler e reler para se imunizarem o mais depressa 

possível e voltar ao seu mundo de origem, para cessar o 

sofrimento da vida e o sofrimento do corpo dessa vida em 

matéria elétrica e magnética; não perder tempo com esse 

nada, não estarem iludidos pelo nada, pois, o iludido sofre as 

conseqüências da sua mediocridade. 

 

A vida do animal Racional estava constituída como a 

vida do animal irracional, por isso, seu feito era matéria, 

como quem diz: ―Sou de matéria, a vida é de matéria, temos 

de viver de matéria, só de matéria e pela matéria.‖ Vivendo 

assim, horrivelmente, como um animal irracional por estarem 

ligados a esse mundo elétrico e magnético, ao mundo de 

animal irracional. 
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Então, viviam assim dessa maneira, cegos pela matéria, 

dominados pela matéria igualmente ao animal irracional. 

Viviam igualmente a bichos porque não tinham conhecimento 

do seu verdadeiro mundo de origem. Agora está aí o 

verdadeiro conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem 

do animal Racional; não são mais para perder tempo como o 

animal irracional, porque, para o irracional, o mundo do 

irracional é esse mesmo: Viver para a matéria — o irracional. 

Mas, o animal Racional não. Ele é de outro mundo diferente 

desse, é do Mundo Racional, o seu mundo. 

 

Então, conhecendo o que estão conhecendo, os dois 

mundos, são agora, para viverem diferentemente, porque 

conhecem o seu mundo de origem e voltarem ao mesmo. Para 

voltarem ao seu mundo de origem têm de marchar na Estrada 

Racional, a estrada de seu mundo de origem. Não são mais 

para serem dominados pela matéria como o animal Racional. 

 

Assim, todos daqui mais um pouquinho estarão 

imunizados, fazendo a modificação de animal Racional para 

aparelho Racional. Todos aparelhados com o seu mundo de 

origem, todos aparelhados com o Mundo Racional, recebendo 

todas as orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio 

nessa vida de sonhos e ilusões essa vida que é de ninguém, 

que não é a verdadeira vida do animal Racional. 

 
Por não ser a verdadeira vida, perdem-na. A verdadeira 

vida é no seu mundo de origem, na 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 em 

sua vida. Deve por em prática a IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

que é a principal coisa da natureza do vivente, 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 compreende 

que deixe todos os ensinamentos que aqui são dados, para 

continuar com os males que sempre os afligiram. 

 

Todos que souberem, todos que lerem, todos que 

escutarem, devem ser propagandistas do que aqui conhecem 

de bem, para si e para o próximo; para todos que conhecem e 

para os que desconhecem. Sim, todos procuram o bem de si 

mesmo, mas não sabem como encontrá-lo e todos os que não 

fizerem propaganda daquilo que conhecem e sabem, para o 

bem do seu próximo estão em falta grave, diminuindo o seu 

prestígio, perdendo o mérito para alcançarem e serem 

contemplados de tudo que necessitam, que imploram e 

desejam. 

 

É preciso que o vivente seja um fervoroso divulgador do 

que conhece para salvar-se e salvar o próximo. O mérito do 

próprio vivente aumenta, tudo lhe cresce, tudo lhe reluz de 

bom e de bem para si. Se a propaganda fosse de mal, 

comprometeria, mas a propaganda é só de bem e só pode 

elevar o vivente cada vez mais. É conversando amavelmente 

que o vivente se entende. E, por isso, é dever de todos, mui 
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delicadamente, fazer a divulgação desta obra em benefício 

próprio e de todos os viventes desse mundo. 

 

O vivente deve orientar todos aqueles que desconhecem 

o caminho para o seu bem. E para isso, devem ler, lerem para 

guardarem para si e para esclarecerem aos demais, tudo de 

bem que agora é chegado, pela obra UNIVERSO EM 

DESENCANTO. Tratem de semear o bem para colherem um 

bem muito maior ainda. Tratem de fazer a propaganda do bem 

para o próximo que só benefícios terão. 

 

Quanto mais não seja, ao fazerem uma visita, depois de 

conversarem as frivolidades costumeiras, que benefício 

nenhum trazem, entrem com este assunto, o conhecimento da 

salvação eterna, da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para o bem 

de todos e de si mesmo. 
 

Expliquem as verdades com a máxima delicadeza, 

conversando com calma para atrair a atenção e a compreensão 

do próximo. O bem não é uma coisa para por-se em discussão 

e sim, uma forma de orientação que todos devem conhecer, 

porque todos o procuram no mundo. E o vivente que se 

esforçar pela divulgação desta obra, chegará a um ponto 

jamais esperado que nunca sonhou em virtude de 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 e por isso não 

ataca, não ofende nem humilha. É um conhecimento do 

verdadeiro natural de todos, que não conheciam. Não 

interpretem como religião; muitas vezes, pela inocência 

começam a dizer asneiras, quando se negam a deixar a sua 

religião para seguir outra. É preciso fazer ver ao próximo que 

isto não é religião, é um conhecimento independente de 

qualquer doutrina ou seita. 
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Não é espiritismo e sim, um conhecimento que interessa 

a todos. 

 

Então, pergunta o vivente: ―E quem dá este 

conhecimento?‖ E EU respondo: ―É o RACIONAL 

SUPERIOR‖. E o vivente insiste: ―E quem é esse 

RACIONAL SUPERIOR? EU esclareço: O RACIONAL 

SUPERIOR é de um mundo superior ao vosso. Não é espírito. 

É um vivente como os daí da Terra. Diferente apenas porque 

não é terreno. 

 

Espíritos são viventes que habitam aí, 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 por isso, terem a 

faculdade de uma comunicação natural. 

 

O espírita comunica-se com os habitantes, aí do mundo 

por meio de irradiações e os habitantes da PLANÍCIE 

RACIONAL fazem suas comunicações através da 

IMUNIZAÇÃO. A irradiação é aí desse mundo elétrico e 

magnético e a IMUNIZAÇÃO é da PLANÍCIE RACIONAL, 

que fica muito acima do sol, com seus habitantes e progresso 

muito diferentes do vosso. 

 

A IMUNIZAÇÃO é feita quando o vivente fica coberto 

pelas linhas gerais da natureza transmitindo como um porta- 

voz e saindo tudo a contento. Como um rádio que se vê e 

transmite de um lugar que não enxergam. 
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O DESEQUILÍBRIO DO ANIMAL RACIONAL 

 

 

Agora, passando todos para Racionais puros, limpos e 

perfeitos no seu verdadeiro mundo, à PLANÍCIE 

RACIONAL. Agora vejam a vida do encanto, vejam a vida do 

mundo, como é chocante, humilhante e triste, comentar a vida 

do encanto. 

 

Não pode ser muito claro, porque se for muito claro é 

muito humilhante. 

 

Vejam a vida do encanto! Basta ser matéria para ser 

completa de todos os males, não precisa minuciar 

definitivamente a infinidade de males, basta procurar 

entender, basta ser matéria para ser completa de todos os 

males e de todas as monstruosidades. 

 

O mal é completo de tudo quanto é de mau e de tudo 

quanto é de ruim; por isso, o mal por si mesmo se destrói e 

por assim ser, todos e tudo se acabam. 

 

Qual é o valor do mal? Absolutamente nenhum! Porque 

vivem assim mal por não saberem por que estavam vivendo 

assim nestas condições, por não saberem o porquê que 

surgiram do mal. Se soubessem não seriam assim, tão 

degradantemente nocivos a si mesmos por serem de origem 

do mal. Aparentemente são muito bons, aparentemente, 

parece que tudo está bem, mas aparências não são verdades. 



162 
 

CULTURA RACIONAL – 6º O 

 

 

Quem vive de aparência é porque não sabe o porquê 

vive. Vive por ver os demais viverem. Fala porque aprendeu a 

falar que nem papagaio. Se não aprendesse nada sabia. E 

aprendendo a falar que nem um papagaio julga que sabe, que 

sabe muito e o sofrimento provando em si mesmo, como um 

sofredor, completamente o contrário. Destruindo toda a 

sabedoria do sofredor, do mortal que não sabia o porquê que 

era mortal e nem porque era um sofredor, nem porque que era 

de origem do mal e porque todos acabavam mal. 

E assim a vida do encanto, o comentário é chocante e 

humilhante, mas é preciso e necessário esse comentário para 

libertação de muitos, que quanto mais sabem mais querem 

saber. Então, é preciso esses pontinhos todos para uns tantos, 

para outros não era necessário, mas para outros tantos é 

necessário, porque o mundo está cheio de bicho e cada bicho 

tem o seu modo de pensar e o seu modo de interpretar as 

coisas. 

Bicho é mal e inconsciente. O bicho mau é completo de 

tudo quanto é mal, por isso, é de matéria. O bicho material e 

todos os bichos, não são iguais. Por isso, para muitos não 

precisavam, não precisava esses retoques, mas é preciso ver 

que nem todos são iguais. Nem todos são esclarecidos, nem 

todos são adiantados. Na maioria são muito atrasados. O 

atraso é muito grande. Tem uns que interpretam logo certo e 

tem os que demoram muito a interpretar. Para estes é que são 

esclarecidos esses pontinhos esses detalhes, para poderem 

entender, compreender e se valer. 

E assim, a vida Racional é muito diferente da vida do 

animal Racional. O animal Racional está ligado à base 

animal, ao mundo animal, ao mundo elétrico e magnético. 

Uma vez estando ligado à base animal, fica o animal Racional 

quase bem idêntico ao animal irracional, porque o elétrico e o 

magnético regem as correntes deformadas elétricas e 

magnéticas. 
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Fica então, o animal Racional desequilibrado por estas 

duas correntes do animal irracional, ficando quase idêntico. É 

justamente a parte animal do corpo a parte feroz, que faz com 

que a pessoa se torne uma fera por estar sob o domínio dos 

dois fluidos deformados, os dois fluidos elétrico e magnético, 

os fluidos do animal irracional. 

 

Então, fica o animal Racional dominado pelo jugo destas 

duas correntes e por estar ligado a elas fica o animal Racional 

com esse desequilíbrio, igual ao animal irracional, fazendo 

coisas idênticas ao irracional, procedendo como o irracional e 

sendo feroz igual ao irracional. Podendo-se considerar o ser 

humano o animal mais feroz, dominante de todas as feras. 

 

Dominante de todas as feras porque tem a parte de 

raciocínio, porque a origem é superior à do animal irracional. 

 

A origem do animal Racional é Racional. Então, a 

prepotência é muito mais elevada porque tem o equilíbrio 

mais ou menos. E neste equilíbrio mais ou menos, se torna 

superior e bem superior ao animal irracional. Por isso, tem 

mais probabilidade de ser dominante e mais feroz ainda do 

que o irracional, por ter a parte mais elevada, que é a parte do 

domínio, torna-se o ser humano dominante em todos os 

pontos de vista do animal irracional. Mais feroz, mais tudo. 

 

Então, esta parte feroz do corpo do animal Racional é 

justamente por estar ligado a essas duas correntes esses dois 

fluidos que são o elétrico e o magnético, que fazem com que o 

animal Racional fique em contradição ao seu ser de Racional. 

 

Se é animal Racional tem que proceder e viver como 

Racional, mas por não conhecer a sua natureza, não saber o 

porquê do seu ser e não saber o porquê assim ficou é que 

assim está até hoje, porque ignorava a sua verdadeira origem 

e a sua verdadeira condição de animal Racional. 
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Agora está sabendo o porquê que era assim, a razão de 

não saber o porquê que era assim. Está aí em mãos de todos a 

definição do seu ser de Racional e a definição do ser 

irracional. 

 

Então, para que esta parte que não pertence ao animal 

Racional se desligue do corpo do animal Racional é preciso 

que o animal Racional conheça o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. É justamente a definição da origem do seu ser e 

da condição de ser animal Racional. Então, uma vez divididas 

as duas partes como aí estão no mundo do irracional, sabendo 

o porquê desse mundo do irracional e o porquê do irracional, 

o animal Racional vai procurar se imunizar o mais depressa 

possível para entrar na sua estrada certa, que é a estrada 

Racional. 

 

Então, essa parte de animal se desliga do corpo e este 

passa a estar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o 

Mundo Racional, passa a ser orientado pelo seu mundo de 

origem. Começa aí, a viver Racionalmente e vivendo 

Racionalmente, a vida muda completamente. Deixou de ser 

animal Racional para ser aparelho Racional. 

 

Como aparelho Racional está ligado ao seu mundo de 

origem, à PLANÍCIE RACIONAL. Vivendo Racionalmente, 

progredindo Racionalmente, cessando todos os males da vida 

que são justamente os causados pelos fluidos elétrico e 

magnético, que é a parte animal que estava ligada ao corpo do 

animal Racional, perturbando o animal Racional, 

horrivelmente dessa maneira nesse desequilíbrio infernal, não 

podendo encontrar nunca o que desejava encontrar, o que 

procurava encontrar, que é a paz de si mesmo e a paz de 

todos, a abolição de todos os sofrimentos da vida. 

 

O fluido do animal irracional é que vinha prejudicando o 

animal Racional, fazendo com que quase fosse idêntico no 
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modo de proceder, havendo pessoas aí que são verdadeiras 

feras indomáveis. Qual é a causa dos fluidos elétrico e 

magnético? Causadores de todos os males do corpo do animal 

Racional de todos os males, de todos os desequilíbrios e das 

monstruosidades e tudo de ruim? São dois fluidos 

deformados, causadores da deformação que deu origem a esta, 

como já sabem muito bem que foi a luz que denominaram de 

―SOL‖' que foi esquentando a Planície e que deu origem a 

todos desse mundo deformado. 

Não conheciam a origem, não sabiam a origem e viviam 

aí sem saber por que assim viviam. Hoje sabendo, as soluções 

em mãos de todos para que todos sigam o seu rumo certo e o 

rumo da origem do animal Racional, que é ligar-se ao seu 

mundo de origem por meio do conhecimento aí exposto na 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que é justamente a Luz 

Racional. Uma vez assim entra o animal Racional na reta 

firme, na reta certa, na estrada verdadeira do mundo de sua 

origem. 

Então, aí entra em contacto com o mundo de sua origem, 

o Mundo Racional, mas para isso conseguir é bastante a 

persistência na leitura, para ter conhecimento perfeito e 

convicção certa Racional, a luz do seu mundo de origem. 

Então, aí, tudo dando certo na vida do animal Racional e 

felizes e contentes para o resto da vida, por estarem ligados aí 

em vida à eternidade, ao seu verdadeiro mundo de origem. 

Então, para o animal Racional cessa o sofrimento da 

vida e o sofrimento do corpo por ser orientado 

Racionalmente, pelo seu verdadeiro mundo de origem, o 

Mundo Racional, a Planície cá de cima, a PLANÍCIE 

RACIONAL. O Mundo Racional que deu conseqüência a essa 

deformação Racional, porque não há efeito sem causa. 

Se existem esses efeitos é porque existe a causa e a causa 

dessa deformação Racional, que por ser deformação Racional, 
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foram qualificados de animais Racionais, é o mundo que lhe 

deu conseqüência, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Agora vejam que é uma coisa muito natural, a passagem 

de animal Racional para aparelho Racional, a passagem é tão 

naturalmente, sem sentirem, porque a de bicho, que é o 

animal Racional, já está superada, já passou. Essa fase de 

animal Racional está passando de animal Racional para 

aparelho Racional e de aparelho Racional para Racionais 

puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem. 

 

Já sabem como é feito todo este movimento da 

transformação dessa deformação para o estado natural, que é 

de Racionais puros, limpos e perfeitos. Agora vejam que 

modificações tão delirante, tão brilhante, que não há 

comparação, que não há contestação, porque o natural é este e 

não esse aí de animal Racional. Enquanto forem animais 

Racionais tem que sofrer muito, porque tudo vai contra o 

animal Racional. A própria natureza vai contra o animal 

Racional e tudo enfim, porque como animal Racional estão 

vivendo contra a si mesmo. 

 

Quem vive contra si tem que sofrer muito, tem que 

padecer muito. É como estavam aí no encanto, todos sofrendo 

e não sabiam quando seria o término do sofrimento, porque 

desconheciam o porquê assim são. Hoje estão conhecendo o 

porquê assim são, o que foram e porque deixaram de ser o que 

foram para serem o que são. 

 

Enfim, conhecem toda a origem dessa formação 

microbiana. O princípio, a origem como se deu, porque se deu 

e como foi. Enfim, conhecem toda essa odisséia esse passeio 

encantado, microbiano, que assim vem de longas datas sem 

que ninguém pudesse nem podia de jeito algum descrever a 

origem do mundo, porque ninguém aí encantado viu fazer 

esse mundo encantado. 
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Ninguém aí desse mundo viu fazer esse mundo. 

Ninguém sabia, porque ninguém viu como foram feitos, 

ninguém sabia como foram feitos, ninguém sabia como foi 

feito. 

 

Agora, já sabem muito bem como foi a origem, já sabem 

muito bem como se originaram, como foram feitos e não 

podiam nunca, de forma alguma saber como foram feitos e de 

que foram feitos, o porquê que foram feitos assim deste jeito 

horrivelmente, sofredores. 

 

Por isto, se tornou um encanto, todos encantados dentro 

desse encanto sem saberem por que e por não saberem por 

que aí estavam, viviam pensando, julgando que a vida fosse 

essa mesma e não se conformavam com a vida, porque 

ninguém se conforma com o sofrimento, porque ninguém 

nunca se conformou com a morte, ninguém nunca se 

conformou com essa vida. Todos têm que viver 

inconformados. 

 

Todos viveram sempre inconformados, todos sofrendo 

sempre, todos de mal a pior. Uma guerra entre todos, 

guerreiros vencidos, guerreando por tudo, se sacrificando por 

tudo. Em sacrifício para viverem penando sempre, sofrendo 

sempre, se maldizendo sempre expostos aí a todas as ruínas 

naturais e a todas as ruínas artificiais, diabólicas, feitas pela 

inconsciência, feitas pela atuação dos fluidos destruidores; o 

elétrico e o magnético, pela inspiração dos fluidos 

deformados, os fluidos elétrico e magnético. 

 

Com esses fluidos só dava mesmo para fazer coisas de 

acordo com a natureza do ser da deformação, porque tudo que 

está deformado vai sempre se multiplicando erradamente. Por 

mais que procurassem acertar nunca puderam acertar e nunca 

encontraram o certo, todos sempre desacertados e todos 

procurando o certo. 
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O certo, hoje é de um jeito, amanhã é de outro, depois é 

de outro e nunca encontrando o certo, porque tudo isso é 

deformado. O que está deformado não é certo e de forma que 

nunca encontram o certo. 

 

E assim, vejam essa luta essa luta noite e dia, dia e noite, 

todos lutando para acertar, todos lutando para melhorar, todos 

lutando à procura do bem, sempre a procura do bem, o ideal 

de todos é sempre o bem e o bem sempre por encontrar; 

sempre vítimas do mal e sempre sofrendo sem saberem por 

que. 

 

Por serem encantados não podiam descrever o porquê 

desse sofrimento, tudo isto por desconhecerem as bases 

outorgantes da origem de serem, assim como são, do mundo 

ser assim como é. Não podiam conhecer porque nasceram, 

como nasceram do chão, passando por várias eternidades sem 

noção de coisa alguma e por não terem noção de coisa 

alguma, não podiam saber como foram feitos, de onde 

nasceram e como nasceram. Não sabiam descrever coisa 

alguma, não podiam saber como foram feitos, de onde 

nasceram, como nasceram, porque nasceram. 

 

Não sabiam descrever coisa alguma, sofrendo aí como 

um outro animal qualquer que desconhece o porquê de sua 

origem, sofrendo, julgando ter noção das coisas e vendo que 

nunca puderam ter noções reais das coisas. Vendo que nunca 

puderam ter noções das coisas aparentes, porque nada sabiam 

de certo, nada sabiam de verdade. 

 

Então, julgavam até que tivesse consciência e vendo que 

a inconsciência é que domina e predomina, devido os dois 

fluidos, o elétrico e o magnético. Agora vejam quanto 

sofrimento, quanto sofreram e quanto mais tinham que sofrer, 

se não chegasse agora ao conhecimento de todos o porquê de 

tudo isso, o porquê de tudo isso assim ser e o porquê de tudo 
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isso, assim estar. Aí agora, o conhecimento verdadeiro em 

mãos de todos para que todos tomem o seu caminho real, o 

seu caminho certo, o caminho de sua origem, a estrada de sua 

origem, a estrada da razão, a estrada Racional. 

Então, agora é que vão começar a viver em paz, agora é 

que vão começar a ser felizes, agora é que vão começar a 

acertar em tudo, agora é que vão deixar de sofrer por ser 

desligada do corpo a parte do animal Racional. 

Então, passarão a pensar de outra maneira, a pensar 

Racionalmente e não como animais Racionais como quando 

estavam ligados ao fluido elétrico e magnético, o fluido do 

animal irracional. 

Agora vejam quanta luta. Quanta luta, quanto 

sofrimento, quanta agonia, quanto esforço, quanto desespero, 

quanta dor, quanta aflição, por desconhecerem o porquê assim 

são e o porquê que o mundo assim é. Hoje conhecendo, 

sabendo o porquê todos assim são, o porquê esse mundo 

assim é, assim estava encantado, misterioso por todos os 

lados, vivendo aí de aparências. 

 

E assim, criaram esses preconceitos todos para ver se 

podiam viver em paz, para ver se podiam ser felizes, para ver 

se podiam deixar de sofrer e quanto mais progrediam para 

encontrar a felicidade, mais infelicidade, quanto mais 

progrediam para encontrar a paz, todos em desassossego e 

agonia reinante. 

Vejam que vida, onde a maioria vive desanimada, todos 

desanimados porque o sofrimento não faz graça para ninguém 

rir, os tormentos não fazem graça para ninguém rir. Todos 

vivendo, na incerteza de tudo, todos vivendo de experiências 

experimentando para acertar ou não, todos vivendo num 

inferno em vida, todos vivendo sem ter com quem contar, à 

mercê de tudo que é de ruim. 
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Vejam a vida ao ponto que chegou e muitas vezes o 

desespero é tão grande que a pessoa não sabe o que vai fazer 

da vida. Quanto mais luta para encontrar o sossego, a paz, a 

felicidade, mais tudo se torna completamente ao contrário, 

mais desassossegado, mais infelicidade. 

Enfim, um desequilíbrio que a pessoa não sabe muitas 

vezes o que vai fazer, fica a pessoa com medo de tudo, 

pensando uma infinidade de coisas, num desequilíbrio 

infernal, procurando meios e modos de encontrar o ponto que 

desejam, que é o sossego, a felicidade de si mesmos, a paz de 

si mesmos e sempre a intranqüilidade reinante, porque o 

animal não pode e não podia encontrar a paz, nem a 

tranqüilidade, por estar ligado a essas duas correntes, a esses 

dois fluidos do animal irracional. Esses dois fluidos não dão 

paz a ninguém. A ninguém! 

Fica o animal Racional sempre angustiado, fica o animal 

Racional sempre nessa agonia de muitas vezes não saber o 

que quer. A insatisfação sempre reinante, nunca estando 

satisfeito, por mais que tenha tudo e que não lhe falte nada, 

nunca está satisfeito, porque os fluidos elétrico e magnético 

não deixam ninguém sossegar eles proporcionam o 

desequilíbrio. 

Onde existe o desequilíbrio não há sossego nem paz, 

porque a insatisfação é reinante, nunca está satisfeito com 

coisa nenhuma, o animal nunca pode estar satisfeito com 

coisa alguma, se está satisfeito de um lado, mal satisfeito de 

outro, se está satisfeito de um jeito, insatisfeito de outro, 

porque é o fluido mau ligado ao fluido mau e o fluido mau 

proporciona esse desequilíbrio essa insatisfação constante, 

permanente esse desequilíbrio que forma um desequilíbrio 

total. A insatisfação é do animal Racional por estar ligado ao 

fluido elétrico e magnético que pertence ao animal irracional. 

Está fora do seu ser verdadeiro natural o animal Racional, por 

estar ligado a uma base a que não pertence e por isso, todos 
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insatisfeitos, todos sempre insatisfeitos, devido os fluidos 

elétrico e magnético que proporcionam este desequilíbrio 

infernal, intranqüilizador, que faz com que o animal Racional 

nunca tenha satisfação completa. 

E por isso, nunca estão satisfeitos. Se estão satisfeitos de 

um jeito, mal satisfeitos de outro, se estão satisfeitos de um 

lado, mal satisfeitos de outro lado, se estão satisfeitos por isto 

estão insatisfeitos por aquilo. Não há satisfação, por muito 

conforto de tudo que tenham nunca estão satisfeitos. 

A insatisfação é reinante. Isto é produzido pela parte 

animal, pelos fluidos elétrico e magnético que são os fluidos 

causadores dessa intranqüilidade, dessa insatisfação 

permanente, porque esses dois fluidos não deixa o relógio, 

que é a cabeça, parar. Sempre pensando, sempre pensando 

uma infinidade de coisas, uma hora pensa mal, outra hora 

pensa bem, uma hora pensa regular, outra hora pensa 

irregular, não pára um momento o relógio, os fluidos elétrico 

e magnético não deixam o relógio parar, que é a cabeça. 

Então, no desligar esses dois fluidos do corpo, que é a 

parte intranqüilizadora, que é a parte de todas as ruínas do 

corpo do animal Racional, no desligar essa parte animal do 

corpo do animal Racional, cessam os males da vida e os males 

do corpo, cessa essa intranqüilidade entra o fluido 

tranqüilizador, o fluido Racional, a Luz Racional. Então, há o 

equilíbrio perfeito do animal Racional. 

Agora, vejam o porquê a natureza era assim desse jeito, 

ou é assim desse jeito e por isso, todos sofriam e não sabiam 

porque todos sofriam e não sabiam a causa do porquê desse 

sofrimento. A causa desse sofrimento de animal Racional é 

esta, é o fluido elétrico e magnético, porque não há sofrimento 

sem causa. A causa é porque estavam ligados a uma base à 

qual não pertencem ao fluido elétrico e magnético, que é do 

irracional. 
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Então, estavam quase em condições idênticas ao animal 

irracional, porque o desequilíbrio é do animal irracional e por 

isso, o bicho, o animal irracional não regula e por não regular 

tem uma vida diferente do animal Racional. O animal 

Racional já regula porque a origem é outra, a origem é 

Racional, mas estava desregulado devido estar ligado a essas 

duas correntes, a esses dois fluidos, os fluidos elétrico e 

magnético. 

 

O fluido elétrico e magnético é que faziam o animal 

Racional viver nesse desespero, nessa intranqüilidade, nessa 

ferocidade, nessa maldade enfim, uma vida de bichos, uns 

contra os outros. 

 

Uns contra os outros, vivendo igual a um irracional. O 

irracional é que vive, um contra o outro. E o animal Racional 

estava vivendo nestas condições e por isso, não podia haver 

paz nem felicidade. Viviam em choques uns com os outros 

não sabendo o porquê desses males todos e desse 

desequilíbrio todo, as brigas constantes, as contendas 

constantes, as discussões constantes, as intranquilidades 

constantes, as guerras constantes; enfim, tudo de ruim. 

 

A desconfiança constante, as incertezas constantes; 

enfim, um desequilíbrio infernal, porque fazia com que o 

animal Racional vivesse agonizando a vida inteira dessa 

forma e não sabendo o porquê dessa vida horrível ser assim, 

deste jeito. É que muitos chegavam certas horas a dizer: ―Essa 

vida é uma vida horrível‖ — Muitos se desanimavam e 

punham termo à vida como quem diz: ―Não adianta viver 

assim, viver empurrado‖. Empurrado por circunstâncias, 

somente para sofrer. E muitos não agüentando acabavam 

pondo termo à vida e outros com vontade de acabar com a 

vida, mas sem coragem, dizendo: ―Eu sou um covarde, vivo 

porque sou covarde, porque se tivesse coragem eu não vivia. 

Não aguento mais viver assim, a minha vontade é 
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desaparecer, minha vontade é morrer, a vida não me satisfaz 

mais, do jeito que eu vivo e vejo os demais viverem. Para que 

viver desta maneira? Somente para sofrer. Eu não liquido a 

minha vida porque eu sou um covarde, não tenho coragem.‖ 

Assim uma infinidade de sofrimentos devido à agonia 

produzida pelo fluido elétrico e magnético, por 

desconhecerem o porquê assim são e porque o mundo assim 

é. Desconheciam a sua origem e desconheciam tudo. E assim, 

vejam hoje, se não fosse a IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

chegar em suas mãos. Onde iam parar com tanto sofrimento? 

Iam chegar a um ponto de ninguém resistir mais, iam chegar 

ao ponto de ninguém agüentar mais, porque já estavam neste 

ponto de ninguém ter garantia, por coisa alguma, já estavam 

num ponto de desequilíbrio total, com a multiplicação do 

sofrimento acabariam todos devorando uns aos outros. 

 

A loucura dominaria todos, a loucura e a descrença de 

tudo, porque o sofrimento faz com que a pessoa, não acredite 

em mais coisa alguma. Sofre tanto que fica descrente de tudo, 

como quem diz: ―Não tenho com quem contar nem onde me 

agarrar‖. E assim, vejam nesse progresso para onde se 

caminhavam todos, para verdadeiros materialistas. 

 

E assim, hoje, chegando em mãos de todos a verdadeira 

felicidade e o porquê de toda essa infelicidade, o porquê de 

todo esse inferno da vida de todos, o porquê desta agonia da 

vida de todos, o porquê de todos serem insaciáveis em tudo. 

Chegando o conhecimento dos motivos todos que ninguém 

sabia o porquê que era assim. Hoje, todos sabendo e todos 

conhecendo, com o remédio nas mãos que é o conhecimento 

da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

O conhecimento da razão, da verdadeira razão de serem 

assim como são, de estarem assim como estão. Hoje, todos de 

posse do conhecimento da sua verdadeira origem, todos 

passando imediatamente, sem perca de tempo, porque não 
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estão aí mais para viver nas condições que estavam vivendo, 

que estão vivendo, passando pelo conhecimento que está em 

mãos de todos, de animais Racionais para aparelhos 

Racionais. A abolição de todo o sofrimento do animal 

Racional. 

Agora perguntam: ―Porque este conhecimento, do nosso 

verdadeiro ser, não veio há mais tempo? Tudo chega no seu 

dia e na sua hora. Não podia vir a mais tempo porquê não 

estavam ainda amadurecidos para entenderem e 

compreenderem tamanha magnitude. Estavam ainda muito 

atrasados e o atraso impossibilitava de chegarem a este ponto. 

 

E assim, vejam que agora todos se encontraram. 

Encontraram-se com o seu mundo verdadeiro de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL a origem do animal Racional. 

 

Hoje todos dentro da sua casa, dentro da sua casa 

verdadeira, a casa Racional, o Mundo Racional, a verdadeira 

mansão do animal Racional. 

E assim todos em paz, todos equilibrados 

Racionalmente, todos tranqüilos Racionalmente e todos 

felizes para o resto da vida, Racionalmente. 

Mas como estavam vivendo, ligados ao elétrico e 

magnético, viviam como verdadeiros bichos, como 

verdadeiras feras humanas, uns contra os outros, porque 

estavam ligados aos fluidos elétricos e magnético, os fluidos 

da origem da deformação, os fluidos da origem das feras e 

tinham que viver igual as feras e pior muitas vezes do que as 

feras, se devorando uns aos outros, por nada. 

 

Hoje, todos sabendo o porquê de todos esses motivos, o 

porquê que assim eram, o porquê assim estavam. Vejam que 

modificação brilhante e que chegou na hora, na hora certa em 

que todos estavam precisando deste grande e maravilhoso 
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bálsamo a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Unirem-se todos ao 

seu verdadeiro mundo de origem. 

 

E assim está aí o porquê do sofrimento do mundo, do 

sofrimento de todos no mundo, o porquê de toda essa 

calamidade, o porquê dessa vida calamitosa, porque eram 

assim insaciáveis o porquê eram assim: dois em um só. Por 

dentro uma coisa, por fora outra, vivendo falsamente, vivendo 

de aparências e quem vive de aparências vive falsamente 

enganando a si mesmo e enganando os demais, traidores de si 

mesmo e traidores dos demais, vivendo como bicho, como 

feras humanas sem terem conhecimento do porquê são assim, 

monstruosos desse jeito, monstruosos contra a si mesmos, 

sem terem conhecimento do porquê existe o gênio de fera no 

corpo do animal Racional, por estarem ligados aos fluidos das 

feras, os fluidos elétrico e magnético. Os fluidos do animal 

Racional, fazendo do animal Racional um joguete, fazendo o 

animal Racional ser feroz, ser uma fera desumana, sem 

ninguém saber o porquê disso. 

 

Hoje estão sabendo o porquê, porque não há efeito sem 

causa e a causa de serem assim, são os fluidos elétricos e 

magnéticos. Agora, ligados todos ao seu mundo de origem 

por meio do fluido do mundo de origem do animal Racional, 

o fluido Racional, desligando o fluido monstro do corpo, 

desligando os fluidos elétrico e magnético que são os fluidos 

do animal. O animal Racional desconhecia, não sabia o 

porquê era animal, porquê era animal Racional. Nunca soube 

o porquê. 

 

Hoje, todos sabendo, todos cientes e é por isso que há 

necessidade de repetir uma infinidade de vezes, de diversas 

formas de diversas maneiras e de diversos jeitos para poder 

haver um entendimento certo, correto, da razão do porquê 

assim são. Porque o animal Racional é muito confuso por ser 

animal. Então, eis a razão da multiplicação de repetições. 
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Repetições essas que são necessárias para muitos e 

desnecessárias para outros. Tem animal Racional que é o pior 

do que zebra, é pior do que um burro empacador. Para esses 

assim, é preciso repetir demais para poderem entender. 

 

Então, não sabem que nem todos são iguais? Para muitos 

não precisava essas repetições, mas para outros e para muitos, 

às vezes são muito poucas. 

 

Vejam que confusão, como vivem todos confusos 

consigo mesmo, a confusão é tremenda, é natural do animal 

Racional. Vive confuso consigo mesmo e fazendo confusão 

com tudo, com o que não conhece. Fazendo confusões de tudo 

aquilo que não conhece, por causas das confusões é que estão 

aí infinidades de repetições que muitos acham desagradáveis, 

porque pensam que todos são iguais a si mesmo. 

 

Tem o animal de boa recepção, boa percepção que 

percebe tudo, de imediato, mas nem todos são iguais e isto é 

um conhecimento para todos, para o mundo e não é para só 

um. Cada qual no seu grau de inteligência e os inteligentes 

percebem tudo certo, de imediato, mas tem os que não são 

inteligentes e para os que não são inteligentes é que aí estão 

essas repetições todas. Todos são diferentes uns dos outros. 

 

E assim está aí a mudança de animal Racional para 

Racional puro, limpo e perfeito, mudando em primeiro lugar 

para aparelho Racional e em segundo lugar para Racionais 

puros, limpos e perfeitos. 

 

O animal Racional vinha sofrendo as conseqüências por 

ignorar a sua verdadeira origem. Por desconhecer o porquê 

surgiu esse mundo, por desconhecer o porquê surgiu aí com 

essa vida, com essa vida misteriosa. Formularam e criaram o 

seu modo, dessa maneira cegamente para viver e não 

agüentando, não resistindo ao modo que criaram, ao modo 
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que idealizaram, ao modo que inventaram. Não resistindo ao 

sofrimento atordoante e agonizando a vida toda sem saber e 

sem poder procurar um lugar para encontrar um ideal que 

sempre foi o ideal de todos: o sossego, a paz, a felicidade e a 

fraternidade. 

 

A luta sempre foi muito grande para encontrar as causas, 

as coisas mais preciosas da vida, mas quanto mais lutavam à 

procura do ideal, mais tudo ao contrário, mais tudo de mal, 

mais tudo completamente ao contrário. Procurando sempre o 

bem e sendo sempre vítimas do mal. O bem sempre por 

encontrar, porque criaram tudo isso este modo de vida esses 

métodos e esses recheios todos para engambelo da vida, para 

viverem assim descontentes sempre, por viverem de 

aparências, sempre descontentes. Descontentes porque se 

estão bem de um lado estão mal de outro, se estão satisfeito 

de um lado mal satisfeitos de outro e o elétrico e magnético 

em função. Se estão satisfeitos de um lado, aparentemente 

estão mal satisfeitos de outro, sempre todos agonizando e o 

desassossego reinante no íntimo de todos. 

 

Essa é a vida do animal que por ser animal, tinha que 

viver mal, por ser animal tinha que ser vítima do mal, por ser 

animal tinha que penar muito, sofrer muito, por ser um 

animal, por estar ligado ao elétrico e magnético por estar 

ligado aos fluidos do animal irracional, por estar ligado à base 

do irracional. Então, não passava de animal, animal Racional. 

Até que chegasse a ter conhecimento do porquê que assim é, 

como está aí em suas mãos. Todos sabem a razão de assim 

ser, animais Racionais, por chegarem a conhecer o que estão 

conhecendo agora. 

 

Então, agora conhecendo o verdadeiro natural, a 

verdadeira origem e o porquê de tudo assim ser, é que vão 

deixar de assim ser, passando de animal Racional para 

aparelho Racional. Então, como aparelho Racional desligou- 
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se a parte animal do corpo, deixou de ser animal, deixou de 

sofrer como um animal. Animal é porque está ligado às duas 

correntes, aos dois fluidos elétrico e magnético. Esta é que é a 

parte animal. 

 

Então, uma vez desligada esta parte animal do corpo, 

cessam todos os sofrimentos da vida, cessa todo o sofrimento 

do corpo, deixou de ser animal, conheceu o seu verdadeiro 

lugar que não conhecia, conheceu a sua verdadeira origem. 

Então, o aparelho Racional passa a ser orientado pelo seu 

verdadeiro mundo de origem, o Mundo Racional, o mundo da 

origem, o mundo verdadeiro do aparelho Racional. Agora, 

animais como aí estavam, que não sabiam por que eram 

animais, jamais souberam por que eram animais, tinham que 

viver mal a vida inteira, por serem animais. 

 

O animal não tem entendimento do porquê ele assim é e 

por isso, é um animal, é um bicho, não sabe porque assim é, 

não sabe o porquê é animal. Desconhece a origem dele e por 

ser animal eis a razão do sofrimento, por ser um bicho eis a 

razão do sofrimento, porque o animal é inconsciente, é 

inconsciente, por ser animal. E por estar aí em progresso a 

inconsciência, porque é um progresso de animal, é que o 

sofrimento não cessa. O mal é permanente, tragando todos de 

diversas formas de diversas maneiras e de diversos jeitos; 

enfim, de uma infinidade de formas e de maneiras. 

 

Não há o equilíbrio, porque o animal é inconsciente e 

sendo inconsciente, não sabe o que faz, porque não sabe por 

que assim é. Nem muito menos porque que está vivendo nesse 

mundo, o porquê desse mundo. É um inconsciente, vivendo 

por ver os demais viverem, vivendo por ver os outros 

viverem, imitando uns aos outros. 

 

Então, o animal vive assim deste jeito, asquerosamente e 

por desconhecer a sua verdadeira origem é que 
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inconscientemente fez da matéria o seu ser real, porque o ser 

real do bicho, o ser real do animal, é a matéria. Fizeram da 

matéria, do mal, o seu ser real e por fazer do mal, que é a 

matéria, o seu ser real, é que o sofrimento nunca poderia ser 

abolido e tinha que se multiplicar sempre, como sempre o 

sofrimento se multiplicou. 

 

Está aí o progresso animal, o progresso inconsciente, 

porque o animal é inconsciente. Falando em bem, procurando 

o bem, falando em paz, procurando a paz, falando em 

felicidade, procurando a felicidade, falando em fraternidade, 

procurando a fraternidade e nunca encontraram nada disto, 

nem poderia encontrar, porque estavam vivendo como animal 

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

se soubesse por que é animal, deixaria de ser animal, mas por 

não saber o porquê que é animal é que vive como um animal. 

 

Todos sempre procuraram a conhecer a sua origem, 

todos sempre procuraram descobrir o porquê da origem 

animal e nunca encontraram a origem, nunca poderiam 

encontrar, porque não dependia do animal Racional o 

descortínio do seu ser aí na matéria, fazendo uma infinidade 

de pesquisas, uma infinidade de coisas e nunca chegaram a 

razão de descobrir a origem do porquê assim são, do porquê 

de serem animais Racionais. Viviam nessa tremenda luta 

contra a si mesmos, lutando sempre contra a si mesmos 

porque o mal por si mesmo se destrói e quem luta para se 

destruir está lutando contra a si mesmo. O mal por si mesmo 

se destrói e as lutas que travaram são a destruição de si 

mesmos e destruição dos seres. 

 

Portanto, quem luta desse jeito, luta inconscientemente e 

não podia deixar de ser de outra maneira por serem animais. 

Animal não tem consciência do que faz; o animal, por ser 

animal, tinha que viver errando a vida inteira errados a vida 

inteira. 
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O animal, por ser animal, é cheio de defeitos, por ser 

animal e por ser cheios de defeitos é que são desequilibrados. 

 

O animal não tem equilíbrio, o animal é ganancioso, é 

ambicioso, invejoso, é ciumento, é feroz, é falso. Por dentro é 

uma coisa, por fora é outra, é fingido, é falso, por dentro é 

uma coisa, por fora é outra, é fingido, por dentro uma coisa, 

por fora é outra, por dentro de seu ―eu‖ uma coisa, por fora, 

na aparência é outra. O animal é traiçoeiro, é velhaco, é 

maldoso, por ser animal é rancoroso, é genioso, é feroz, é 

vingativo, é monstro certas horas, por ser animal, é cheio de 

defeitos maus. São cheios de defeitos destruidores de si 

mesmos. 

 

E assim, sendo cheios de defeitos, destruidores de si 

mesmos, como é que podiam encontrar o bem. À procura do 

bem a vida inteira e nunca o encontraram, à procura da paz a 

vida inteira e nunca a encontraram, por serem assim deste 

jeito; à procura da fraternidade e nunca a encontraram, por 

serem cheios de defeitos, maus, destruidores de si mesmos; à 

procura do equilíbrio a vida inteira e nunca o encontraram, 

nem o poderiam encontrar por serem inconscientes, por serem 

animais, por serem cheios de defeitos, invejosos, ciumentos, 

gananciosos, monstros, fingidos, falsos traidores, mentirosos 

horrorosos. Quem vive de aparência, vive enganando a si 

mesmo e quem engana a si mesmo é mentiroso. 

 

Quem vive de aparência vive fingindo que é aquilo que 

não é. Então, quem engana a si mesmo é mentiroso, quem não 

sabe por que que vive é mentiroso, porque não sabe o que diz 

e por isso ninguém jamais provou o porquê vive assim 

horrivelmente cheios de defeitos e por serem cheios de 

defeitos deste jeito, são deformados. 

 

Por assim serem, o sofrimento tinha que ser o maior 

brilhante no mundo, o sofrimento atordoante, todos sofrendo, 
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sem saber o porquê, querendo solucionar o sofrimento sem 

poder, sem saber como e não podiam encontrar a solução. A 

solução era a multiplicação do sofrimento, sofrendo todos 

cada vez mais até se extinguirem pelo progresso da 

degeneração, pelo progresso de destruição, pelo progresso da 

multiplicação do sofrimento, pela multiplicação da destruição, 

da multiplicação da degeneração, da multiplicação do mal e 

da destruição enfim, por ser animal inconsciente. 

Hoje, todos salvos pela IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

todos salvos por saberem o porquê assim estavam vivendo e o 

porquê assim viviam. Hoje todos salvos, todos de volta para o 

seu mundo de origem por meio da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Deixando de ser animais Racionais, pois está aí 

em mãos de todos a mudança de animal Racional para 

aparelho Racional e de aparelho Racional para Racionais 

puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem, no seu 

verdadeiro mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, o 

mundo o verdadeiro do aparelho Racional. 

E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas, por 

viverem como animais, por viverem inconscientemente, por 

viverem à procura de bem e sempre sofrendo e o mal sempre 

se multiplicando. 

Vejam o ponto de angústia desesperadora que chegou a 

todos no mundo. Todos vivendo tontos, todos vivendo 

agonizando, por viverem deformados, fora do seu verdadeiro 

lugar, por viverem como animais, sem saberem por que que 

viviam como animais. Tinham mesmo que se maldizer a vida 

inteira, porque quem sofre nunca está satisfeito e por isso, 

todos sempre insatisfeitos, porque a vida do animal é de uns 

contra os outros, é a vida de bicho, é a vida de uns contra os 

outros. 

Nunca estão satisfeitos, a insatisfação promove este 

desequilíbrio normal do animal, a insatisfação é reinante em 
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todos os pontos de vista. E por isso, o animal não para de 

pensar, o animal vive sempre desconfiado, por ser animal, 

vive sempre com receio disto ou daquilo. Por ser animal vive 

sempre com medo disto, ou daquilo; enfim, de tudo, porque 

está sempre desconfiado com tudo. O animal não tem 

confiança em ninguém, nem em si mesmo; na mesma hora em 

que está confiando está desconfiando, porque vive de 

aparência e quem vive de aparência vive em falso, quem vive 

em falso vive com medo, quem vive em falso vive 

desconfiado com tudo. 

 

É assim a vida agonizante do animal Racional que não 

sabia o porquê era assim, porque se soubesse o porquê que era 

assim, já muito deixaria de assim ser sofredor na vida sem 

solução. Ninguém jamais pôde dar solução no sofrimento, no 

sofrimento de todos no mundo. O sofrimento sempre foi uma 

coisa que se multiplicou. As maravilhas do nada, as 

maravilhas das aparências, as ilusões, as fantasias, tudo isto, 

proporcionava cada vez mais o desequilíbrio esses anestésicos 

todos, que são as distrações frustradas, as diversões 

frustradas, que nunca puderam dar paz nem felicidade para 

ninguém e sim, sempre alimentando o sofrimento e 

multiplicando o sofrimento de todos. 

 

Está aí o mundo dos que não sabiam o porquê viviam 

nesse mundo, dos que não sabiam o porquê foram parar aí 

dentro desse mundo, dos que não sabiam o porquê desse 

mundo e tinham que viver assim mesmo por que quem nada 

de si sabe, sofre muito. Eis a razão de serem penitentes 

sofredores. 

 

Agora, todos cientes do porquê desse mundo ser assim, 

do porquê da vida de todos ser assim. Todos cientes, 

abraçando o que há muito vinham implorando, uma vida 

melhor. Abolição do mal, a abolição do sofrimento está aí em 

suas mãos na IMUNIZAÇÃO RACIONAL. É o verdadeiro 
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bálsamo o bálsamo Racional, o bálsamo do animal Racional, 

a mudança, a passagem, de animal Racional para aparelho 

Racional, por meio do verdadeiro conhecimento da origem de 

todos do ser verdadeiro de todos, da razão do ser. A razão é 

Racional e vence a razão. Então, não percam tempo, lendo e 

relendo com persistência para se imunizarem o mais depressa 

possível, para abolirem o sofrimento, o sofrimento da vida de 

todos, lendo e relendo, lendo e relendo, lendo e relendo para 

passarem de animal Racional para aparelho Racional. 

Então, aí, cessando, os martírios da vida de todos. 

Vivendo uma vida bela, preciosa, a vida Racional, chegando 

aí a paz verdadeira e a compreensão de todos. Verdadeira 

porque a orientação é toda Racional. E todos ligados ao 

mundo de origem, vivendo aí na matéria, mas uma vida 

completamente diferente da do animal. Porque aí, não vão ser 

mais sofredores, não vão sofrer mais como sofriam, por 

afastarem a parte animal do corpo, por desligarem parte 

animal do corpo. Então, cessa todo o sofrimento da vida e o 

sofrimento do corpo. 

E assim, todos vivendo Racionalmente, sendo todos 

orientados pelo seu mundo verdadeiro de origem e tudo dando 

certo na vida de todos, todos vivendo em paz e todos vivendo 

fraternalmente por estarem ligados ao seu mundo de origem, o 

Mundo Racional. Nascendo então, a Vidência Racional em 

todos, por estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de 

origem. 

Agora, todos unidos ao seu verdadeiro mundo de origem 

e nascendo a Vidência Racional, por estarem ligados ao seu 

mundo de origem, vendo o seu verdadeiro mundo daí 

debaixo, vendo, a PLANÍCIE RACIONAL aqui em cima, por 

estarem ligados pela Luz Racional, pela luz do mundo de sua 

origem. É por estarem ligados pela Luz Racional, então aí, 

nascendo a Vidência Racional na pessoa, no aparelho 

Racional. 
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O aparelho Racional, aí debaixo, da Terra, olhando aqui 

para cima e vendo, a PLANÍCIE RACIONAL, o seu mundo 

de origem, se entendendo perfeitamente com seus irmãos, 

vendo eles, falando com eles, conversando com eles, sendo 

orientados por eles, porque estão ligados ao seu mundo de 

origem. Agora diz esse: ―Que beleza.‖ Agora diz outro: ―Esta 

é a maior riqueza do mundo e perfeita.‖ 

 

Então, por estarem ligados ao seu mundo de origem, 

nasce então, a Vidência Racional no aparelho Racional. E o 

aparelho Racional vendo tudo quanto é de Racional, 

conversando com seus irmãos, fazendo conferências com eles, 

se entendendo com eles vendo tudo quanto é de Racional por 

estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem. Por 

serem aparelhos estão aparelhados, juntos, unidos, ao seu 

mundo de origem, mas como animais Racionais, nunca 

poderiam alcançar esta grande magnitude. Como animais, de 

jeito algum, mas como aparelho Racional, tudo de Racional. 
 

Então, aí o progresso na Terra será um progresso 

completamente diferente do progresso de bicho, do progresso 

de animal. Será o progresso Racional e por ser um progresso 

Racional, tudo dando certo na vida de todos, tudo de bem, 

tudo de bom, é aí a verdadeira fraternidade, a paz para o resto 

da vida e todos se entendendo, todos se compreendendo, 

porque todos estão ligados e unidos ao seu mundo de origem 

sendo orientados pelo seu mundo de origem. E quando 

findarem os dias de vida da matéria não nascerão mais aí. 

 

E assim, todos no seu lugar verdadeiro, no seu mundo de 

origem, o Mundo Racional e acabando esse mundo de 

matéria. Está aí o fim da matéria, o fim da vida material, o fim 

do sofrimento, o fim de tudo quanto é de ruim. Esta aí em 

suas mãos o fim do mundo. Ninguém esperava que o mundo e 

todos iam ter um fim tão brilhante e satisfatório. Uma 

grandiosidade, tão elevada que não há forma do animal 
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agradecer, porque o animal não sabe o que diz e por isso não 

sabe o que faz. 

 

Agora vejam, tão naturalmente, a verdadeira paz e a 

abolição do sofrimento pra sempre. Então, tratem de ler, não 

percam mais tempo com essa vida de animal, com essa vida 

de bicho, com essa vida que é só viver para sofrer cada vez 

mais. Não percam mais tempo. Acordem! Querem sofrer mais 

ainda? Tenham persistência na leitura, leiam e releiam, leiam 

e releiam leiam e releiam para se imunizarem o mais depressa 

possível, para passarem o mais depressa possível de animal 

Racional para aparelho Racional, mas só se consegue a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL com a persistência na leitura. 

 

Estou falando assim, não me dirigindo a todos, porque 

muitos estão fazendo por onde. 
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O PORQUÊ ERAM CONFUSOS 

 

 

 

 
E assim, tinham que viver a vida toda confusos, por nada 

de certo e real conhecerem e saberem que tinham que viver 

confusamente, porque não sabiam de onde vieram e muito 

menos para onde vão, não sabiam o porquê que aí nasceram e 

para que nasceram e porquê desse mundo. Desconheciam a 

sua verdadeira origem, não sabiam de onde foram originados, 

não sabiam a origem desse mundo, não sabiam coisa alguma 

de certo, tinham que viver a vida inteira confusos. 

 

A confusão é de quem não sabe, de quem não conhece, 

tinham que ser confusos a vida toda e viverem confusos 

nessas tremendas confusões, nessa agonia permanente, 

agonizando desse jeito. Portanto está aí o porquê que eram 

confusos, o porquê que viviam confusos, o porquê que faziam 

confusões de tudo, por serem de origem enigmática e 

misteriosa, tinham que ser assim confusos. 

 

Então, um ser confuso não sabe o que diz, não sabe o 

que faz e por ser confuso não conhece o certo, o verdadeiro 

certo e por isso todos vivendo a procura do certo, a procura de 

acertar e sempre tudo e todos em desacertos tremendos eis a 

razão da multiplicação do sofrimento. Quem vai errado, vai 

de mal a pior e vivendo a vida toda falando em certo, como 

coisa que dentro de uma deformação dessa pudesse existir 

coisa certa, não existe nada certo, tudo é deformado, não 
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existe nada de certo, porque tudo está em decomposição, o 

que está em decomposição é porque não está certo. 

 

Portanto, aí na matéria nunca existiu o certo, só existe o 

certo na cabeça de quem está variando e que não sabe o 

porquê que vive variando, quem varia é um doente, não sabe 

por que que é um doente e pensa que é bom vivendo com 

tantas contradições e falando em certo como coisa que aí 

dentro dessa deformação que está em multiplicação de ruínas 

e por isso impera a degeneração dos seres, porque tudo que se 

degenera enfraquece, diminui e desaparece. 

 

Então, com esse progresso de degeneração, de 

degenerescência, podiam encontrar o certo? Como tem 

coragem de falar em certo, o certo é assim, o certo é esse, 

assim é que está certo, vamos assim que vai dar certo. 

 

Só mesmo de quem está variando. O certo aparente, o 

certo traiçoeiro sim, o certo ludibriador, sim, o falso certo 

sim, mas o verdadeiro certo não. 

 

Então, quem vive em falso que não sabe o porquê vive, 

pode falar em certo? E assim o bicho, por não se conhecer, 

tinha que viver mesmo assim confusamente, variando desse 

jeito horrivelmente. Pois não estão vendo que não existe nada 

de certo na matéria? Não estão vendo que a natureza não 

regula? É uma natureza doente por ser deformada, não regula 

porque é uma natureza doente e por isso é um ser em 

decomposição, por isso tudo se transforma em multiplicação 

em transformações. 

 

Portanto chega de caducar tanto, de falar em certo, sem 

conhecer o verdadeiro certo, quem não conhece o certo, não 

deva falar em certo. E assim sempre foi a vida dos confusos, 

assim sempre foi a vida dos que vivem desde que viviam sem 

saber por que olhando para o mundo, para essa natureza, para 
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essa infinidades de feitos, sem saber descrever o porquê 

destes feitos e sem saber descrever o porquê de sua existência 

em cima dessa terra. 

 

Portanto, quem fala como um papagaio, não está falando 

nada. Sim quem surgiu do nada, quem foi feito do nada, sem 

saber por que foi feito e que se torna um tudo aparente, sem 

saber por que se tornou neste tudo aparente, que torna a voltar 

ao nada, sem saber por que voltou ao nada, sem saber por que 

se transformou em nada, sem saber por que se degenerou em 

nada. Sabe o que diz? Sabe ou conhece o certo? Em absoluto, 

vivem a falar em certo como um papagaio, o papagaio fala 

sem saber por que fala, vive sem saber por que vive, nasceu aí 

sem saber por que nasceu. 

 

Portanto, papagaios, chega de tanto falarem em certo, 

como coisa que conhecesse o que está dizendo. Sim agora é 

que chegou o verdadeiro certo, o Conhecimento Racional, o 

conhecimento da origem de todos, do verdadeiro natural de 

todos, da verdadeira origem de todos. 

 

Agora sim é que estão com o certo nas mãos, a definição 

do seu ser e a definição do mundo, o princípio e o fim dele, o 

princípio de tudo e de todos. Agora sim, é que estão com o 

certo nas mãos: a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Agora, é que 

estão conhecendo o certo, agora é que conhecem o certo dos 

certos. 

 

E assim vejam, quantas lutas dos papagaios, quanta luta 

de papagaiadas, a luta do nada, dos confusos, a luta dos que 

nunca souberam o porquê desse nada, muito me nos o porquê 

desse tudo aparente, quanto mais o seu retorno ao nada. 

 

Portanto leiam papagaios, leiam e releiam, para acabar 

com as confusões, para deixarem de serem confusos, todo 

confuso é mal interpretador, porque o mal interpretador é 
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aquele que vive mal consigo mesmo e como tudo é do bicho, 

é da vida do bicho, é da vida do animal sem garantia. Animal: 

origem do mal e quem vive mal, que não sabe o porquê que 

vive assim, sabe alguma coisa de certo? Conhece alguma 

coisa de certo? Só mesmo quem vive variando e quem vive 

variando é um doente, sem saber por que que é um doente, um 

doente não sabe o que diz, não sabe o que quer, nem o que 

faz. 

 

E assim, que tristeza pairava sobre todos, por viverem 

em um mundo, sem saber o porquê desse mundo, sem saber o 

porquê de sua existência dentro desse mundo. Então, isto é 

um impacto que todos tinham dentro de si. Quem foi que fez 

esse mundo assim? Ninguém nunca soube responder, quem os 

fez assim? Ninguém nunca soube responder. Então, esta era a 

angústia permanente no íntimo de todos, numa tristeza, que 

fazia com que todos vivessem agonizando, por não ter solução 

do porquê deste mundo, do porquê não ter solução de sua 

existência, da sua vida em cima dessa terra. 

 

Então, viviam a mercê das fracas experiências, viviam a 

mercê das aventuras, por não saberem o porquê que estavam 

vivendo nessa terra em cima dessa terra desconhecida de 

todos. 

 

E assim agonizando sempre, todos sempre em agonias, 

sem terem com quem contar, arranjando uma porção de donos 

imaginários, imaginando que o dono fosse esse, vamos que o 

dono fosse aquele. ―Vamos prestar reverências.‖ Enfim, uma 

infinidade de donos imaginários foram criados nas 

imaginações de muitos artistas por suposições, para ver se 

tinham uma correspondência, para ver se dava certo ou não. 

 

Então, a imaginação de todos era voltada a essas 

suposições. Então, cada qual com as suas suposições 

imaginárias, uns imaginando de seu jeito, de sua forma enfim 
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uma infinidade de suposições e uma infinidade de 

imaginações, todos na mesma, sempre por nunca encontrarem 

o certo, por nunca ter, ou existir quem respondesse o que 

todos perguntavam. 

 

Então, não passava tudo isso, de suposições e 

imaginações, de superstições de quem vivia sonhando de 

olhos abertos e sofrendo as consequências, por estas 

ideologias imaginárias, sofrendo sempre, cada vez mais, para 

no fim dizer consigo mesmo: ―Isso não passa de superstições 

de quem está caducando, porque o certo ainda ninguém 

conhece, ainda não chegou ao conhecimento de todos‖. 

 

E assim, viveram caducando supersticiosamente, com 

coisas que as imaginações idealizavam, pensando que com 

esses modos e com essas maneiras, fosse certo. 

 

E vendo hoje, que o certo é tão diferente, a realidade é 

tão diferente, como da água para o vinho. 

 

Hoje todos sabendo, de onde vieram, como vieram, 

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

princípio e o fim de toda essa existência. 

 

E assim, todos mais do que satisfeitos, mais do que 

maravilhados, por terem em mãos a verdade das verdades e 

dizendo consigo mesmo: ―Quanto tempo perdido e quantos 

passos em vão, quantas lutas perdidas por fanatismo, por 

embriaguês, por sugestões criadas pelas imaginações dos 

seres.‖ 

 

Que pareciam, para quem está fanatizado, obsedados que 

estavam certos e vendo em si mesmos a incerteza de tudo, por 

o sofrimento provar sempre o contrário, como quem diz: ―Se 

estivessem certos não sofriam, se sofrem horrivelmente desse 

jeito é porque não estão certos.‖ 
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O sofrimento sendo sempre o melhor mestre, para provar 

a nulidade de todas essas superstições de caducos, de todas 

essas coisas imaginárias, criadas e inventadas por verdadeiros 

artistas, os papagaios mais adiantados embromando os 

papagaios mais atrasados, com história e contos enchendo a 

barriga de todos, a pança de todos, de histórias e contos e o 

sofrimento se multiplicando e provando a nulidade de todos 

estes embustes e por serem embustes está aí a vida de 

experiências como todos vivem, vivendo em dúvida de tudo, 

na incerteza de tudo, por não encontrar o certo. Quem vive de 

experiências é quem está certo? Conhece o certo não vive de 

experiências. 

 

E assim vejam, que calamidades filantrópicas, que 

criaram e inventaram imaginariamente. Para que no fim, 

vindo a descrença, a dúvida, o horror e o pavor. Vejam que 

calamidade! E as filantropias todas já vêm de muito, tudo isso 

se modificando, tudo isso se transformando, tudo isso 

perdendo o prestígio, iam acabar com o tempo, todos sendo 

materialistas pela descrença total, fazendo todos sonharem 

desse jeito, como coisa que nos sonhos estivesse a verdadeira 

realidade, sonhando de olhos abertos. 

 

E por isso o sofrimento sempre se multiplicou em todos 

os setores, devido às fábulas bem recheadas de preconceitos, 

que botou todos nesse desequilíbrio infernal. Um 

desequilíbrio tal, por nunca ninguém encontrar o ponto certo. 

Todos à procura do certo e todos por encontrar o certo sempre 

por encontrar. Vindo então, a descrença geral e todos se 

tornando materialistas, por não terem onde se agarrarem, por 

não terem onde se segurarem e chegando então, o 

desequilíbrio total, porque tudo que vai mal, acaba mal. 

 

E assim a vida formou-se e forjou-se de uma maneira tal 

aí dentro do encanto, que se tornou irresistível, viver desta 

forma horrível, sem ter solução do porquê que assim são e do 
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porquê que o mundo assim é. Todos caindo em si e dizendo: 

―Vivemos aqui perdidos, vivemos aqui com esses engambelos 

todos, mas de engambelos ninguém pode viver, queremos é a 

realidade, a verdade das verdades, para que nós saibamos o 

porquê da nossa existência nesse mundo e o porquê da 

existência desse mundo. Isto é o que nós estamos a procura de 

conhecer e saber a nossa verdadeira origem, a verdadeira 

origem do mundo em que vivemos. Ninguém nunca provou 

isso, ninguém nunca disse isso.‖ 

―Portanto, continuamos vivendo, no mundo sem solução 

de coisa alguma, sonhando que sabemos alguma coisa e o 

sofrimento sempre provando o contrário, que nós não 

sabemos nada, somos um tudo aparente, que fomos feito do 

nada e terminamos em nada, sem saber o porquê deste nada e 

o porquê deste tudo aparente, o porquê que se constituiu essa 

vida sem garantias de nada, sem saber coisa alguma de nossa 

existência e da existência deste mundo em que vivemos.‖ 

―Pois, se tudo que existe de arte, que ciência é arte, 

filosofia é arte e tudo que existe é arte do homem, é arte dos 

seres, pois se tudo foi inventado e criado pelo homem, pois se 

o homem desconhece a sua origem e a origem do mundo, quer 

dizer que isto tudo tem valor aparente, mas é preciso que se 

note que aparências não são verdades e assim estamos 

perdendo tempo com artes, com fantasias e ilusões.‖ 

E assim, muitos pensando e chegando a conclusão, de 

tudo que existe é somente para sugestão, para anestesiar os 

incautos, do que seja esse montão de asneiras, criadas e 

inventadas pelos seres; por assim ser tudo auto-sugestão e 

anestesia é que o sofrimento sempre se multiplicou. Porque 

contar com aquilo que não existe, não podiam de maneira 

alguma se solidificarem, por não existir nada de verdade, que 

muitos sonhavam e pensavam que existisse, dominados pelas 

aparências, amarrados e guiados pelas aparências e aparências 

não são verdades. 
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E assim, vejam que dilúvio de desequilíbrio, que grande 

dilúvio de fogo. Todos dentro de uma fogueira sem saber por 

que, sofrendo a vida inteira sem saber por que, penando a vida 

inteira sem saber por que e hoje em mãos de todos, o porquê 

de tudo isto, acabando-se os sonhos e o término das 

anestesias. 

 

Hoje em mãos de todos a verdade das verdades. 

 

E assim daqui um pouquinho, todos com o Livro nas 

mãos, porque todos vão ficar cientes da fase que o mundo já 

entrou. A fase de aparelho Racional, quem não estiver dentro 

dessa fase, quem não estiver com o Livro na mão, tem que 

sofrer muito, porque está mantendo uma fase que já se passou, 

a fase de animal Racional. 

 

Então, daqui um pouquinho, quando todos forem cientes 

de que o mundo já atravessou uma infinidade de fases e que 

agora já entrou em outra fase, saindo de animal Racional para 

a fase de aparelho Racional, todos estarão com o Livro nas 

mãos, porque ninguém mais quer ficar como animal Racional. 

Como animal tem que sofrer muito, como animal tem que 

sofrer irresistivelmente, porque é bicho e o bicho precisa 

sofrer para aprender, o melhor mestre do animal Racional é o 

sofrimento. 

 

Então, quando todos forem cientes que esta fase de 

animal Racional já passou, que já entrou outra fase no mundo, 

que é a fase de aparelho Racional, e ninguém mais quer saber 

da fase de animal Racional. 
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A FASE DA VOLTA DE TODOS 

AO SEU MUNDO DE ORIGEM 

 

 

 

E assim todos com o Livro nas mãos, todos dentro da 

fase, a fase de aparelho Racional; como aparelho Racional, 

cessa o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida. 

 

E assim ninguém vai mais querer ficar como animal 

Racional, porque como animal Racional o sofrimento é dia e 

noite, porque é animal e o animal precisa sofrer para deixar de 

ser animal. 

 

Então, uma vez todos cientes, que o animal Racional, 

para deixar de ser animal Racional precisa sofrer muito, 

ninguém mais vai querer ser animal Racional, porque 

ninguém está disposto a sofrer mais do que já tem sofrido. 

Então, todos imediatamente passando para a fase que aí está, a 

fase de aparelho Racional. 

 

E uma vez passando para a fase de aparelho Racional, 

cessa o sofrimento do corpo e o sofrimento da vida, porque já 

não é mais animal Racional. Não está mais sujeito ao 

sofrimento, passou para a fase de salvação, passou para a fase 

de imunização, imune ao sofrimento. Assim que o animal 

Racional, o povo tiver convicção e certeza disso, todos 

estarão com o Livro nas mãos, todos dentro da fase, porque 

como animal Racional é como estão vendo, todos penando 

todos sofrendo todos padecendo ricos de sofrimento. 
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Como animal Racional, ninguém tem sossego, ninguém 

tem paz, as alegrias são momentâneas, agonizando e o 

sofrimento aí martelando noite e dia. 

 

Como animal Racional, não podem ter felicidade, como 

animal Racional não podem viver em paz. Então, quando 

todos tiverem ciência disso, ninguém mais quer ficar 

admitindo uma fase que já passou. 

 

Como animal Racional é briga, aborrecimento, 

discussões, descontentamentos, inferno em vida. Tudo de 

ruim persegue o animal Racional, para que o animal Racional, 

por meio do sofrimento, deixe de ser animal. O sofrimento 

dando a entender ao animal Racional, que esta fase já passou, 

já entrou outra fase há muito, que é a fase de aparelho 

Racional, para cessar o sofrimento da vida, para cessar o 

sofrimento do corpo, tem que entrar para a fase que já chegou 

no mundo há muito, a fase de aparelho Racional. 

 

Então, todos com o Livro nas mãos, sim, porque todos 

estão cansados de penar, cansados de sofrer estão cansados de 

desacertos estão cansados enfim de viver agonizando sem 

sossego, dia e noite. 

 

Porque enquanto forem animal Racional, todo 

sofrimento é pouco: dores, doenças, desastres enfim tudo de 

ruim, por que o animal é preciso sofrer para deixar de ser 

animal, porque o maior e o melhor mestre do animal é o 

sofrimento. 

 

Então, para deixarem de ser sofredores, tem que entrar 

na fase que já está aí, a fase de aparelho Racional. 

 

Então, onde e como vão saber o que é esta fase? No 

conhecimento da Imunização Racional, é que vão conhecer o 

que é essa fase de aparelho Racional. 
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Então, como aparelho Racional, cessa todo o sofrimento 

do corpo e todo o sofrimento da vida, porque deixou de ser 

animal, como animal penando sempre sem sossego, 

aborrecimentos constantes, discussões, desarmonia, agonia 

noite e dia. 

 

E assim, o sofrimento é para que o animal Racional 

compreenda e entenda que esta fase já passou e que já entrou 

no mundo outra fase, que é a fase de aparelho Racional. 

Então, como aparelho Racional, adquire a felicidade 

verdadeira, a paz, a fraternidade verdadeira, enfim, porque 

passará a viver Racionalmente e não como animal. 

 

Como animal Racional tem que viver assim como vive, 

dando coice uns nos outros, desentendidos de si mesmos, 

como animal Racional não há entendimento e os tormentos da 

vida do animal Racional se multiplicam, como vem se 

multiplicando universalmente, ao ponto do animal Racional 

não resistir mais viver assim, com esta vida de animal 

Racional. 

 

Então, já entrou há muito essa fase, a fase de aparelho 

Racional. Para que saibam e conheçam o que é a fase de 

aparelho Racional têm que ler. Tem que ler para saber o 

conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Tem que ler o 

Conhecimento Racional, o conhecimento da fase de aparelho 

Racional, porque o mundo entrou nessa fase. 

 

E assim ninguém mais quer viver como bicho, como 

animal, porque não agüentam mais o sofrimento, porque o 

sofrimento aperta de dia para dia, cada vez mais, de dia para 

dia se multiplica, a ponto de se tornar irresistível. 

 

E assim o animal Racional se libertando, por não 

agüentar mais a viver como animal Racional, como bicho 

Racional, tendo que entrar para a fase que aí está, a fase de 
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aparelho Racional e para conhecer esta fase que já entrou há 

muito, tem que ler, para saber como é, porque são os Livros 

da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

E assim está aí, o porquê que o sofrimento aumenta, 

cada vez se aperta mais, porque essa fase já passou, a fase de 

animal Racional já passou, é uma fase superada e por isso 

ninguém agüenta mais viver como estão vivendo, ninguém 

agüenta mais viver assim, a vida se tornou insuportável e 

intolerante. 

 

A vida do animal Racional chegou num ponto tal, que o 

animal Racional vive desanimado, certas horas desanimado de 

viver como vive, porque esta fase já passou e a fase assim já 

passada ninguém se entende mais, nem a si mesmo. 

 

E assim daqui um pouquinho todos com o Livro nas 

mãos, dentro da fase de aparelho Racional. Isto é para já, não 

é para amanhã. É para agora, porque a fase está aí e o povo 

está em busca de novos conhecimentos, para abolir o 

sofrimento, porque como animal Racional já não agüentam 

mais de tanto sofrer. 

 

Então, daqui mais um pouquinho, todos com o Livro nas 

mãos, todos dentro da fase, a fase mais brilhante, de todos os 

tempos, porque é a última fase que atravessa o mundo, é a 

fase do término da matéria, é a última fase de animal Racional 

para aparelho Racional, de aparelho Racional para Racionais 

puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de 

origem. 

 

Está aí o término da vida da matéria, o término deste 

mundo de matéria dessa fase que já entrou, a fase de aparelho 

Racional, o fim desse mundo e o fim de todos, a volta de 

todos ao seu mundo de origem, por meio da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 
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Então, esta é a fase mais brilhante de todos os tempos, a 

Fase Racional, a fase da razão, a fase do equilíbrio, por ser a 

Fase Racional, por ser a fase do aparelho Racional. 

Então, vejam como está aí abolição, o término de todo o 

sofrimento do ser humano, ao passar para a fase que já entrou, 

a fase de aparelho Racional. 

Agora, quem é que quer continuar a sofrer, ninguém vai 

querer ficar em uma fase que já se passou, para penar e se 

acabar penando? Ninguém vai querer continuar a sofrer. 

 

Então, está aí em suas mãos, como sempre foi dito, o 

maior tesouro do mundo, o maior brilhante do mundo, a maior 

riqueza do mundo: a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

O mundo já passou por uma infinidade de fases, desde 

que eram monstros, quantas fases passaram desde que eram os 

primitivos selvagens, quantas fases passaram? Depois com a 

multiplicação, com as multiplicações das gerações de 

selvagens, até chegarem ao princípio dessa civilização, 

quantas fases passaram e de selvagens para civilizados, 

quantas fases já passaram. 

E assim no mundo vem todos se lapidando de fase em 

fase: mais adiantamento, uma fase mais adiantados, outra fase 

mais adiantados ainda e assim sucessivamente, até que 

chegasse a fase da volta de todos, ao seu verdadeiro mundo de 

origem, que é essa que está aí em suas mãos. A fase de 

aparelho Racional é a fase da volta de todos ao seu verdadeiro 

mundo de origem: a PLANÍCIE RACIONAL, o mundo 

verdadeiro do animal Racional. 

E assim, ninguém vai mais querer manter uma fase que 

já se passou, a fase de animal Racional é a fase de sofrimento, 

é a fase que o animal chegou a um ponto de não agüentar 

mais de tanto sofrer, é a fase que já passou. A fase de animal 
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Racional já passou e por isso todos lutando 

desesperadamente, para uma vida melhor e tudo se 

multiplicando de pior para pior e não sabendo onde vão parar 

com tanto sofrimento, porque a fase de animal Racional já 

passou estão agora há muito na fase que entrou, a fase de 

aparelho Racional, a fase que chegou ao mundo. 

 

E assim, vejam quantas lutas, quantas guerras, quanto 

desequilíbrio e assim tinha que chegar esse dia de todos 

conhecerem o seu verdadeiro mundo de origem, de voltarem 

ao seu verdadeiro mundo de origem está aí a fase da volta ao 

mundo de origem, o Mundo Racional. 

 

E assim todos de volta ao seu mundo de origem, 

marchando certo, na estrada Racional, a estrada do verdadeiro 

mundo de origem de todos brilhando por terem o verdadeiro 

conhecimento da definição do mundo e da definição do seu 

ser. Todos brilhando Racionalmente por estarem marchando 

rumo ao seu mundo de origem, dentro da fase de aparelho 

Racional e como aparelho Racional todos de volta ao mundo 

verdadeiro, da fase de aparelho Racional e como aparelho 

Racional todos de volta ao mundo verdadeiro do animal 

Racional, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Esta ida e esta volta que foram fazer, vejam agora o 

porquê da volta. Foram aí dar esse passeio e ninguém sabia 

por que desse passeio e hoje todos sabendo o porquê desse 

passeio e todos se renegando desse passeio que aí foram dar, 

hoje, todos sabendo o porquê aí estavam sem saber por quê. 

 

E agora em mãos de todos, a volta para o seu verdadeiro 

mundo de origem, porque tinham certeza que não eram aí 

desse mundo e por isso eram desfavorecidos em tudo, tinham 

certeza que não eram daí, porque não sabiam o porquê que 

estavam aí, não sabiam o porquê dessa vida, assim desse jeito 

e, por isso, viviam agonizando, muitos em agonia permanente, 
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por não ter garantias, por a vida não ter garantias Então, em 

agonia permanente. 

 

E assim, hoje todos senhores de tudo que desconheciam, 

senhores de tudo que não sabiam, senhores do porquê desse 

mundo e do porquê de seus seres, vendo hoje raiar 

deslumbrantemente a verdadeira luz do animal Racional, a 

Luz Racional, a luz verdadeira de origem do animal Racional. 

 

Hoje todos deslumbrados, por sua situação definida, 

deslumbrada a situação do mundo e sua criação. 

 

Hoje todos mais felizes do que nunca e dizendo consigo 

mesmos: ―Até que enfim, todos tiveram e todos estão de 

posse da solução desse encanto, desses mistérios; desses 

enigmas que pareciam que não tinham mais fim.‖ 

 

E assim, todos chegando a uma só conclusão: ―Temos 

que voltar ao nosso verdadeiro mundo de origem, porque 

nessa vida de matéria, já não agüentamos mais com tanto 

sofrimento, tinha mesmo que um dia tudo isso mudar, tinha 

que chegar o dia dessa mudança, porque ninguém mais estava 

agüentando essa vida de matéria.‖ 

 

―A matéria já tinha mesmo que estar no fim, porque 

ninguém mais suportava viver assim, agonizando a vida 

inteira, sem saber por que, sem conhecer porque, julgávamos 

a vida ser essa mesma, mas na mesma hora vinham as 

contradições. Sim, porque ninguém estava satisfeito, devido o 

sofrimento ser o maior brilhante na vida de todos. Então, 

deixava a vida de ser esta mesma por nós não nos 

conformarmos com o sofrimento e com a morte.‖ 

 

Então, tinha mesmo que chegar esse dia, porque já se 

sentia que o mundo estava bem próximo do seu fim, tudo nos 

fazia crer que o mundo estava a caminho do seu fim, o 
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progresso da destruição se multiplicava cada vez mais. Em 

todos os pontos de vista e o progresso da degeneração de 

tudo, também sobre todos os pontos de vista e ninguém sabia 

dar uma explicação disso e continuavam todos de pior para 

pior, o sofrimento sempre se multiplicando e ninguém 

encontrando uma saída para por termo ao sofrimento. 

 

Então, por não poder por termo ao sofrimento, ousavam 

a dizer inconscientemente: ―A vida é essa mesma.‖ E não se 

conformando com a vida desse jeito, por não se conformar 

com o sofrimento, sim, porque todos têm pavor do 

sofrimento, ninguém quer sofrer e ninguém quer morrer. E 

assim inconscientemente vivendo e sofrendo as conseqüências 

da inconsciência. 

 

Então, hoje por conhecer o que está em mãos de todos, 

agora dizer ao contrário: ―Ah! É verdade, ninguém podia mais 

suportar a vida da matéria, tinha mesmo que vir uma solução, 

uma solução, mas não tirada da imaginação de ninguém, 

porque ninguém nunca pôde, nem ninguém podia de maneira 

alguma abolir o sofrimento.‖ Sim, como é que um sofredor 

pode abolir o sofrimento? 

 

Então, hoje todos felizes e contentes, por conhecerem o 

que está aí em mãos de todos e saberem que somente de fora, 

deste mundo de matéria, é que poderia vir um conhecimento 

para solução do sofrimento e do padecimento de todos. 

Porque enquanto estavam aí a mercê das criações, das 

imaginações uns dos outros, sempre multiplicaram as ruínas 

de todos, o sofrimento de todos, porque as imaginações 

inconscientes, não podiam de maneira alguma trazer a 

verdadeira felicidade de todos, como nunca trouxeram nem 

poderiam trazer. 

 

E assim, vejam quantas lutas, quanto trabalho fatigante 

desta vida do nada para terminar tudo em nada. 
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O nada que surgiu do nada, vivendo inconscientemente 

sem saber por que e por isso no meio de tantas ruínas, 

principiando pela ruína de si mesmo, de ser um ser que surgiu 

do nada, formando-se em tudo aparente e terminando em 

nada. E inconscientemente, se julgando tudo ser o verdadeiro, 

por surgir do nada e nada ser. 

 

Agora, vejam a inconsciência, nunca poderia de forma 

alguma abolir o sofrimento e os padecimentos da vida de 

todos. 

 

Mas criaram todas essas alegorias, inventaram todas 

essas alegorias inconscientemente. 



203 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 6º O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PORQUÊ DO MUNDO APARENTE 

 

 

 

Esta mudança 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 o fluido Racional, para não voltarem mais aí nessa 

lama e perderem tempo, sem recompensa alguma. A 

recompensa é morrer e tornar a voltar, como estavam aí, com 

essas idas e voltas e sem saberem por que isto tudo era assim 

dessa maneira. Ignorando o porquê de estarem vivendo desse 

jeito, ignorando o porquê dessa vida ser assim, sofrendo até se 

extinguirem, vivendo por verem os demais viverem sofrendo 

a vida toda por estarem carregando esse fardo de lama sem 

saberem por que, matéria é lama e por isso se derrete e se 

acaba. 

 

Vivendo, assim, horrivelmente desse jeito e sem saber 

por que, muitas vezes, pensando na vida e perguntando a si 

mesmo o porquê dessa vida ser assim e dizendo: ―Não há 

explicação do porquê, não há quem nos explique o porquê 

desta vida ser assim. Que coisa misteriosa... será que vamos 

viver a vida inteira, a vida toda, sem nunca se descobrir o 

porquê? O dono imaginário nunca veio aqui nos dar uma 

satisfação do porquê esta é uma vida cheia de mistérios, que 

faz com que, muitas vezes, a pessoa desanime de viver. Por 

que eu estou vivendo aqui neste mundo sem saber por que que 

estou vivendo? Não adianta viver assim.‖ 
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―O dono disto não tem pena de ninguém e, por isso, 

deixa todos agoniados desta maneira, querendo ter uma 

definição do seu ser e do porquê desta vida assim ser e sem 

saber, porque o dono imaginário parece que tem prazer que 

todos ignorem a sua origem, a sua formação‖. 

 

Então, muitos perdendo tempo imaginando, sonhando 

com a sua imaginação para ver se encontrava alguma 

justificação do porquê dessa vida e ficando sempre na mesma, 

tudo se conservando em mistério, tudo misteriosamente sem 

solução. 

 

E assim, vagando nesse desespero, nessa agonia de 

querer encontrar uma justificação do porquê dessa vida e 

nunca encontraram solução alguma. 

 

E hoje estão vendo o porquê de tudo estão sabendo o 

porquê de tudo, naturalmente, de onde vieram, como vieram, 

para onde vão e como vão. Hoje, com a solução desse encanto 

nas mãos, hoje, com o desencanto nas mãos e sabendo o 

porquê que tudo se conservava dessa maneira angustiosa, 

todos angustiados, porque queriam saber a definição do seu 

ser e ninguém sabia responder. 

 

Então, a angústia de todos aumentava o desespero, por 

quererem ter a sua situação definida e o porquê de sua origem, 

o porquê dessa vida, o porquê de serem sofredores, o porquê 

de serem mortais. Estas eram as perguntas que todos faziam e 

ninguém respondia, ninguém tinha resposta com base para 

responder. 

 

Então, diziam os infantes: ―Nós estamos aqui perdidos e 

não sabemos por que, não sabemos de onde viemos, não 

sabemos para onde vamos, não sabemos de onde este mundo 

veio e não sabemos para onde este mundo vai. Então, como 

há de ser a nossa vida aqui? Queremos dar uma satisfação a 
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todos e não sabemos como, porque desconhecemos a origem 

de tudo e o porquê da origem de tudo. O nosso saber ainda é 

nenhum, porque o que nós devíamos saber não sabemos, que 

é de onde viemos e para onde vamos. Então, o nosso saber é 

nenhum ainda, desconhecemos a nossa verdadeira origem, 

desconhecemos o nosso verdadeiro natural, desconhecemos o 

porquê deste mundo.‖ 

 

―Então, o que é que nós sabemos? Nada. Não sabemos 

nada, porque o principal desconhecemos. Não há resposta 

para ninguém.‖ 

 

―Então, vamos vivendo deste modo, para ver se, um dia, 

aparecerá quem nos dê todas essas respostas, quem nos dê 

toda a definição do que desejamos saber. Pode ser que algum 

dia venha alguém nos revelar tudo que desconhecemos.‖ 

 

E hoje está aí estão aí todas as revelações e todas as 

respostas para o bom entendimento e a boa compreensão entre 

todos, hoje aí está em mãos de todos, tudo descoberto, sobre o 

porquê de tudo e sobre o porquê de todos. 

 

E assim, terminando a angústia de todos, por terem em 

mãos o que mais tinham ansiedade de conhecer e saber; o 

porquê de sua existência aí nessa terra e o porquê da 

existência desse mundo. 

 

E assim, tudo tinha que chegar um dia e chegou está aí a 

revelação da origem desse mundo e toda a sua criação; mas 

muitos, desesperados, tristes, aflitos para darem uma 

satisfação, começavam a criar, na sua imaginação, uma 

porção de fórmulas imaginárias, como achassem melhor, para 

amenizarem, um pouquinho, as angústias de uns tantos, mas 

não de todos, porque nem todos se conformavam com 

filosofias sem base, nem todos se conformavam com ciência 

sem base. 
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Para uns tantos colava bem; mas para outros tantos não. 

Uns tantos iam remando, assim deste jeito, sem leme e sem 

bússola; já outros tantos não aceitavam as criações e 

invenções imaginárias de quem quer que fosse, por não 

encontrarem base sólida, certa e definida. 

 

Isto era um paliativo para muitos irem remediando, mas 

para outros não, porque existem os cultos na ciência e existem 

os de pouca cultura e os sem cultura. E os de pouca e 

insignificante cultura, iam sempre discordando, por não 

encontrarem o que desejavam saber de onde viemos, com 

base; para onde vamos com base. ―Nunca ninguém respondeu 

o porquê que o mundo assim é; nunca ninguém respondeu o 

porquê nós assim somos, nunca ninguém respondeu o porquê 

da existência deste mundo; nunca ninguém respondeu com 

base‖. 

 

Enfim, as agonias continuavam e cada qual ficava 

filosofando, da melhor maneira, para se distrair: ―Enquanto 

vamos filosofando o tempo vai passando e tem que chegar o 

dia de tudo, isto que nós queremos saber vir ao conhecimento 

de todos.‖ 

 

Então, todos filosofando, cada qual com a sua filosofia, 

para se distrair, para não pensar na realidade e assim, hoje, 

tudo isto tão naturalmente em mãos de todos e na linguagem 

do povo. Hoje todos ricos de satisfação, por encontrarem 

todas as soluções, as que esperavam. Não esperavam, porque 

não sabiam como podiam surgir e virem essas soluções ao 

conhecimento de todos; não sabiam como tal podia aparecer 

entre todos. 

 

E hoje estão vendo e sabendo por que modos e porque 

meios, vendo e sabendo que é uma coisa tão natural a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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UNIR TODOS AO SEU MUNDO DE ORIGEM 

 

 

 

E assim remando todos a favor da maré com a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL quer dizer: unir todos ao 

seu mundo de origem, unir o animal Racional ao seu mundo 

de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. A IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL quer dizer também: ficar ligado com o seu fluido 

de origem, o fluido Racional dentro do seu ―eu‖ e ser 

desligado o fluido animal, o elétrico e magnético; o fluido 

elétrico e magnético é do ser animal irracional e o fluido do 

animal Racional é o fluido do mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

E assim o imunizado perde a parte animal. E retirado do 

corpo a parte animal, o elétrico e magnético, a pessoa, o 

animal Racional, fica ligado pelo seu fluido, o fluido 

Racional, ao seu mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL e, de lá, recebendo todas as orientações precisas 

para o seu equilíbrio na vida; enquanto existirem com essa 

vida aparente aí na Terra estarão recebendo todas as 

orientações precisas para a boa marcha da vida, a marcha 

Racional, a vida Racional, por estarem ligado ao seu mundo 

de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. E recebendo todas as 

orientações precisas para o seu equilíbrio Racional. Deixam 

de serem animais por ficar desligada do corpo a parte animal, 

o elétrico e magnético. 
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Então, fica a pessoa completamente equilibrada, 

completamente consciente, porque o que fazia o ser animal 

Racional ser inconsciente era justamente o fluido do animal 

irracional, o elétrico e magnético. O animal Racional era 

desequilibrado por ser inconsciente, devido àqueles dois 

fluidos. Inconsciência é do animal irracional, não tem 

consciência por ser da base destes dois fluidos, o elétrico e 

magnético. Estes dois fluidos ligados ao animal Racional 

faziam o animal Racional ser um inconsciente, igualmente ao 

irracional. 

 

E agora entrando o fluido do seu mundo de origem, o 

fluido Racional, dentro do seu corpo, nasce a Vidência 

Racional e são desligados os dois fluidos — o elétrico e o 

magnético. E por nascer a Vidência Racional no animal 

Racional, o animal Racional passa 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 é 

muito natural, porque é da origem do animal Racional, Basta 

somente, ter persistência na leitura, para conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL e depois de conhecer, ser 

imunizado. 

 

Imunizado 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 ficam 

unidos aos habitantes do seu mundo de origem com a 

Vidência Racional. E por estarem ligados, pelo fluido, ao seu 

mundo de origem vão ver tudo quanto é de Racional; se 

entender som os eternos do seu mundo de origem, conversar, 

fazer conferências, receber orientações enfim, tudo que for 

preciso e necessário para o equilíbrio do animal Racional aí 

na terra, até se extinguir. Daí então, vindo o prolongamento 

dos anos de vida, por se afastarem do corpo os dois fluidos 
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destruidores, que não pertencem ao animal Racional, o 

elétrico e o magnético. Cessam então, todos os males do 

corpo do animal Racional e todos os males da vida, vindo 

então, o prolongamento dos anos de vida. Vem o 

prolongamento dos anos de vida da pessoa por ela estar imune 

ao mal, por estar imunizada, unida ao seu mundo de origem, 

desligada desses dois fluidos causadores de todo o sofrimento 

do animal Racional. 

 

Aí então, vão viver como nunca viveram, vão viver 

Racionalmente, por estarem sob a orientação Racional, por 

estarem sob a orientação do seu mundo de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL. Então, aí na terra, a vida aí na terra, 

será um paraíso, um paraíso Racional, porque se afastou a 

parte animal do corpo do animal Racional e no afastar do 

corpo a parte animal entra então, a vida Racional. Então, 

deixarão de ser animais e passarão a ser seres Racionais. 

 

Deformados sim, mas Racionais, porque perderam a 

parte animal do corpo. Já não são mais animais Racionais e 

sim seres Racionais. Deixaram de ser animais por ser afastada 

a parte animal do corpo, o elétrico e magnético. 

 

Então, passarão a ser seres diferentes do que são como 

animais Racionais; passarão a ser seres Racionais, ou ser 

Racional e não mais animais Racionais. E assim, passando a 

seres Racionais estão ligados, completamente, ao seu mundo 

de origem e então, estão imunizados; depois de imunizados 

passam a ser seres Racionais, ou ser Racional, não sendo mais 

animal Racional por estar desligado a parte animal do corpo, 

o fluido elétrico e magnético. 

 

Então, aí, vão viver brilhantemente, Racionalmente. A 

terra será um paraíso do ser Racional, dos seres Racionais. Aí 

todos em contato dia e noite, noite e dia, com o seu mundo de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL. Enquanto permanecerem 
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com vida, com essa vida aparente aí do corpo em matéria 

fluídica elétrica e magnética. Aí equilibrados para o resto da 

vida, todos se entendendo Racionalmente, todos se 

compreendendo Racionalmente e a vida se modificando de 

bem para melhor, por ser afastada do corpo a parte animal. 

Então, tornam-se seres Racionais, ou ser Racional. 

 

Está aí a Racionalização que sempre foi falada aí no 

elétrico e magnético, mas não sabiam como poderiam 

organizá-la. Não poderiam organizá-la porque todos 

desconheciam a sua verdadeira origem. Desconheciam o 

porquê que eram animais Racionais, desconheciam o seu 

verdadeiro natural e por desconhecerem, nunca poderiam 

normalizar a Racionalização. 
 

Sabiam que eram animais Racionais, que descendiam de 

alguma coisa pura, mas desconheciam esta coisa pura, porque 

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

perfeitos. Desconheciam o verdadeiro natural; o natural é de 

Racionais, puros, limpos e perfeitos e, por desconhecerem a 

sua verdadeira origem, não podiam, de forma alguma, 

organizar a Racionalização, bota em prática a Racionalização, 

botar em forma a Racionalização, porque desconheciam as 

bases principais da origem e do natural, do verdadeiro natural. 

 

E assim, hoje, chegando em mãos de todos, todo o 

conhecimento da origem, da verdadeira origem e do 

verdadeiro natural de todos e assim, brilhantemente vivendo, 

como ser Racional, como seres Racionais, deformados sim, 

por estarem aí na matéria, com esse corpo de lama, porque 

matéria é lama, deformados sim, mas com grande diferença 

dos que são animais Racionais por ser desligado do corpo o 

fluido do animal, o fluido elétrico e magnético. 

 

Então, aí vindo o equilíbrio verdadeiro e a consciência 

verdadeira no ser Racional, nos seres deformados, sim, mas 
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Racionais e perdendo a parte animal, não sendo mais animais 

Racionais, por ser afastada a parte animal, que é o fluido 

elétrico e magnético. 

Então, a vida vai se tornando de uma tal forma, que terão 

prazer de viver, 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 de todos os males 

do corpo. 

E então, havendo alegria, satisfação e gosto de viver 

entrando em franco progresso Racional, todos se entendendo, 

todos se compreendendo, acabando os aborrecimentos, 

acabando as contrariedades, acabando os desentendimentos, 

acabando as lutas, acabando as confusões, acabando as 

guerras enfim, acabando todo este desequilíbrio feito pelo 

fluido animal, o elétrico e magnético, acabando a 

inconsciência, acabando as desconfianças, acabando as 

incertezas, porque estão vivendo e sabendo por que estão 

vivendo. 

Assim, vivendo convictamente, convicto do porquê está 

vivendo e não como estavam vivendo sem saber o porquê que 

viviam aí nessa terra, devido aos dois fluidos animais. O 

elétrico e magnético é que fazia toda essa desregulagem; a 

inveja, a cobiça, a ganância, o ciúme, a desconfiança. Sempre 

desconfiados, como bichos, devido aos dois fluidos do animal 

que eram os causadores de todas as ruínas do corpo do animal 

Racional. 

E, agora, veja quanto sofrimento e quantos tormentos 

produzidos por esses dois fluidos, o fluido do animal, o 

elétrico e o magnético, causadores de toda a destruição do 

animal Racional, por este desconhecer o seu verdadeiro 

natural, por desconhecer a sua verdadeira origem, por 

desconhecer a sua verdadeira base de origem, por 

desconhecer a sua verdadeira base do seu verdadeiro natural. 
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Então, viviam aí nesse desequilíbrio infernal feito por 

estes dois fluidos, o elétrico e o magnético, o fluido do 

animal; desconhecidos por completo do porquê que assim 

eram e do porquê que assim estavam, vivendo horrivelmente 

desse jeito e não sabiam o porquê que viviam aí assim, não 

sabiam o porquê que assim eram. Ninguém sabia descrever ou 

dar solução do porquê estavam aí vivendo, nessas condições, 

horrivelmente. 

 

E hoje, tão naturalmente, chegando em mãos de todos, o 

porquê de tudo isso, o porquê de assim serem, o porquê que 

assim estavam e o porquê que assim eram, por desconhecerem 

a verdadeira base de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

E assim entra agora o mundo na sua verdadeira fase, a 

Fase Racional, a fase do ser Racional, por serem todos de 

origem Racional; 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, de toda a sua história. Então, grandes modificações 

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

todos, para o bem-estar de todos e para o sossego de todos, a 

verdadeira paz entre todos, o bom entendimento entre todos, a 

boa compreensão entre todos, por viverem Racionalmente e 

não como animais Racionais. 

 

Como animais Racionais, tudo de ruim, todos 

desentendidos, todos descompreendidos, todos guerreando, 

uns contra os outros. Enfim, tornava-se a vida, um inferno em 

vida, ninguém tinha sossego, o sofrimento se multiplicava 

cada vez mais. Esta é a vida do animal Racional, 

multiplicando sempre o mal, por ser animal, inconsciente, 

porque o animal não tem consciência e, por isso, não regula, é 
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variante e de forma que, como estavam vivendo, como 

animais Racionais, só iam mesmo se destruindo, iam chegar 

ao ponto de não se entenderem mais, ficarem todos 

desentendidos, igualmente ao irracional, por estarem sendo 

governados pela base do animal, uma base a que o ser 

Racional não pertence — o elétrico e magnético. 

 

E por serem joguete desses dois fluidos é que iam chegar 

ao ponto de ninguém se entender, ficarem todos 

desentendidos, devido ao fluido do animal, o elétrico e o 

magnético, como já de muito vêm todos, na mesma hora em 

que estão se entendendo, daí a mais um bocado 

desentendidos, iam chegar ao ponto de ficarem desentendidos 

de uma vez. Ninguém se entendendo mais uns aos outros, por 

estarem sendo joguetes do fluido do animal, o fluido elétrico e 

magnético, que fazia todo esse desequilíbrio no ser Racional, 

no ser de origem Racional, ou nos seres de origem Racional. 

 

Agora, com o conhecimento verdadeiro da origem de 

todos, do natural de todos estão sabendo, conhecendo e vendo 

o porquê que estavam assim vivendo, horrivelmente, 

inconscientemente. Inconscientemente, porque ninguém sabia 

o porquê que estavam vivendo assim e por não saber o porquê 

estavam vivendo assim, viviam inconscientemente. Por não 

terem consciência do porquê que viviam assim, horrivelmente 

desse jeito, sofrendo a vida toda, sofrendo sempre e, por 

serem inconscientes, nunca puderam acabar com o 

sofrimento, por serem inconscientes sempre multiplicando o 

sofrimento, por isso, tudo sempre de pior para pior, devido 

serem inconscientes, por estarem sendo joguete destes dois 

fluidos, o fluido do animal, o fluido elétrico e o magnético. 

 

Então, a vida, deste jeito, se tornava uma vida 

insuportável. A vida do inconsciente é uma vida sem 

garantias, como estavam todos aí vivendo, inconscientemente 

e sem garantias. Dizendo uns para os outros, a vida é de 
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―salve-se quem puder‖, ou, a vida está numas condições que, 

só salva-se quem puder. 

 

Tudo isto por quê? Pela inconsciência de todos e por 

serem inconscientes, o desequilíbrio e de uma tal forma, que o 

desassossego de todos era permanente, a agonia de todos era 

permanente, todos agonizantes, todos em desespero pelas 

preocupações, devido a inconsciência permanecer, devido 

viverem inconscientemente. 

Então, o sofrimento tinha de ser o maior brilhante entre 

todos. 

Vivendo de experiências em experiências sempre 

experimentando tudo para ver se acertava ou não, acertar sim, 

aparentemente. Vivendo todos nessas aventuras, de 

experiências em experiências para ver se acertavam ou não. 

Acertar, como? Como podiam acertar? Acertavam sim, 

aparentemente, mais verdadeiramente não e por isso estavam 

aí até hoje a procura do certo, sempre procurando acertar e 

nunca acertando, por isso o sofrimento sempre multiplicando, 

contradizendo tudo e todos vivendo nesta contradição, de hoje 

estar certo assim, já amanhã não; hoje estar bom assim, 

amanhã não; hoje gosta assim, amanhã não; hoje está tudo 

certo assim, amanhã não; e sempre procurando o certo e 

nunca encontrando, devido à inconsciência, devido o 

desequilíbrio feito pelos dois fluidos, o fluido animal, o fluido 

irracional. 

E assim, hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso, a 

origem de tudo isso, a origem que deu causa a esse 

desequilíbrio, a essa inconsciência e a essas incertezas todas, 

hoje, todos sabendo a causa e a origem que proporcionou esta 

vida assim, que criou e manteve essa vida assim e que 

mantinha essa vida assim, o fluido animal do elétrico e 

magnético. 
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Então, deste jeito, ninguém nunca poderia acertar, 

tinham que viver desacertando a vida inteira e por isso, 

sempre em modificações de tudo, sempre modificando tudo; 

hoje é uma coisa, amanhã outra e depois outra e assim 

sucessivamente. Sempre modificando tudo, por nunca 

encontrar o certo a procura do certo e dizendo: ―Assim é que 

está certo, assim é que está direito.‖ Já amanhã aquele certo, 

aquele direito, já não serve mais, já é outro; procurando o 

certo a vida inteira e sempre por encontrar o certo, devido aos 

dois fluidos, o fluido do animal. 

 

O elétrico e magnético é que fazia esta desregulagem 

toda no ser Racional e por isso sempre insatisfeitos, ninguém 

nunca estava satisfeito, que nem o irracional, pois mesmo o 

irracional nunca está satisfeito. O animal irracional também 

nunca está satisfeito. E assim, ficavam os seres Racionais 

sempre insatisfeitos; a insatisfação era de uma tal maneira que 

a pessoa ficava variando a vida inteira, sempre insatisfeitos. 

Se estavam satisfeitos de um jeito, insatisfeito de outro, se 

ficavam satisfeitos de uma forma, insatisfeitos de outra, nunca 

estavam satisfeitos, nem podiam estar satisfeitos, devido ao 

desequilíbrio feito pelos dois fluidos. 

 

O fluido animal é que botava o ser Racional nesse 

desequilíbrio, variando desse jeito, nesse desequilíbrio 

infernal. Por desconhecerem o seu verdadeiro natural, a sua 

verdadeira origem, é que tinham que viver mesmo assim, não 

sabiam o porquê que estavam vivendo assim, porque se 

soubessem não iam viver mal deste jeito, horrivelmente dessa 

forma. E hoje, chegando em mãos de todos, o porquê de tudo 

isso, o porquê dessa vida infernal em que todos viviam a 

procura do bem e nunca encontrando e a multiplicação do mal 

sempre em progresso, sempre em andamento. 

 

E, assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas, jogados 

aí no fluido animal, no magnético, ligados a esses dois fluidos 
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sem saber por quê. Ninguém sabia por que eram ligados a 

esses dois fluidos do animal, o elétrico e o magnético e, por 

não saberem, tinham que sofrer muito, horrivelmente, 

monstruosamente; tinham que sofrer muito por 

desconhecerem o porquê de serem assim, o porquê de estarem 

assim e o porquê de viverem assim. 

 

Ninguém sabia nada. Sabiam somente dizer: ―A vida é 

esta mesma.‖ Mas na mesma hora se contradizendo, por não 

suportar o sofrimento, por não suportar os golpes cruéis, por 

não suportar os transes amargos da vida e, inconscientemente 

falando, inconscientemente vivendo, ficavam agonizando 

desse jeito, como num beco sem saída. 

 

E hoje, tão naturalmente, vindo ao conhecimento de 

todos o porquê de serem assim, o porquê de tudo isto ser 

assim, o porquê de estarem vivendo assim horrivelmente, 

inconscientemente desse jeito e hoje todos conhecendo o seu 

verdadeiro natural e o porquê que viviam aí como animais 

Racionais. 

 

Hoje sabendo o porquê que se originaram assim e o que 

deu causa a se originarem assim e o porquê de serem assim. 

Hoje, todos, fazendo questão, o que não é para menos, de 

conseguir o seu verdadeiro fluido, o fluido Racional; todos 

fazendo por onde se imunizarem para se unirem ao seu mundo 

de origem, a PLANÍCIE RACIONAL, todos fazendo por 

onde se desligar do fluido animal, do elétrico e magnético, 

para evitar os males da vida e os males do corpo; chega o que 

já passaram chega o que já penaram, chega o que já 

sofreram... 

 

E todos fazendo por onde adquirir o fluido do seu 

verdadeiro mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. O 

fluido puro, limpo e perfeito dentro do seu ―eu‖ e fazendo a 

ligação com o seu mundo de origem para receberem todas as 



217 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 6º O 

 

 

orientações precisas para o bom e feliz andamento da vida 

enquanto aqui viverem e sendo afastados todos os males do 

corpo e todos os males da vida. 

 

E assim, todos conseguirão, com a persistência na leitura 

para saberem o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, serem 

imunizados, mas para serem imunizados, é preciso que 

conheçam o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. E para que 

conheçam convictamente, é preciso a persistência na leitura. 

 

E assim, hoje, o mundo na sua última fase, na fase final 

de sua existência, a Fase Racional, a fase mais brilhante do 

mundo terreno porque cessam o sofrimento e os males de 

todos, cessam os males da vida e os males do corpo. 

 

Então, a fase mais brilhante do mundo, a Fase Racional 

por o Conhecimento Racional também estar aí em mãos de 

todos. 

 

Então, o mundo na Fase Racional; é a fase do verdadeiro 

paraíso aí na terra, o paraíso Racional, por a vida de todos 

entrar em forma Racional por conhecerem a sua verdadeira 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL, o mundo da origem de 

todos. 

 

Então, todos sendo orientados pelo seu mundo de 

origem, fica a Terra sendo um paraíso Racional, porque 

cessam os males da vida de todos e os males do corpo de 

todos, por ser afastado do corpo o fluido do animal, o elétrico 

e magnético. 

 

Então, entra a fase em que a vida na terra vai ser um 

verdadeiro paraíso: todos se entendendo, todos se 

compreendendo, todos equilibrados Racionalmente. 

Tornando-se a terra um paraíso, todos felizes, todos contentes, 

porque todos são orientados pelo seu mundo de origem e daí, 
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o equilíbrio Racional, por ser afastado o que fazia o ser 

Racional, que é o ser humano, ser como estava sendo, 

desequilibrado. Uma vez afastada a parte animal entra o 

equilíbrio Racional. 

 

Então, está aí a maior epopéia do mundo, a Fase 

Racional, a fase em que o mundo se tornará um paraíso. 

Todos felizes e contentes. Está na terra a Luz Racional, a luz 

verdadeira do animal Racional. Não vão ser mais animais 

Racionais por ser afastada a parte animal do corpo. Vão ser 

sim, ser Racional, ou seres Racionais; o ser humano passa a 

ser seres Racionais, ou ser Racional e não mais animal 

Racional, por ser retirada a parte animal do corpo, o fluido 

elétrico e magnético. 

 

Então, aí, acabando as guerras, as lutas, as confusões, as 

brigas, os desesperos e as agonias. Acabando tudo de ruim por 

serem afastados e desligados do corpo os dois fluidos 

monstros, o fluido elétrico e o magnético, o fluido do animal. 

 

Então, o ser humano deixará de ser animal e viver como 

animal; vai viver como o seu verdadeiro ser manda; ser 

Racional, seres Racionais, recebendo todas as orientações 

precisas, do seu mundo de origem, para o seu brilhante 

equilíbrio Racional aí na terra enquanto viver aí na terra. 

Então, ficará o mundo sendo um verdadeiro paraíso, o Paraíso 

Racional. 

 

E assim, todos tendo gosto e prazer de viver, por serem 

todos felicíssimos por estarem vivendo Racionalmente, por 

receberem todas as orientações precisas do seu mundo de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Então, perguntam com a sua inconsciência; isto vai 

demorar muito? Não, não vai demorar nada, isto é para se 

passar agora, neste momento em que chegou aí o 
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conhecimento da IMUNIZAÇÃO RACIONAL para todos, 

mas tem muita gente infantil que, por ser inconsciente, pensa: 

―E isto é para agora?‖ Devido a sua infantilidade, devido a 

sua inconsciência, devido a não conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, que já está aí em mãos de 

todos. Tem coragem de pensar: ―E isto é para agora?‖ Pois é 

para agora mesmo, não é para amanhã não, está aí o 

conhecimento em suas mãos, leia e releia, para receber os 

efeitos da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, é para agora, é para 

já, não é para amanhã nem depois. 

 

Tem pessoas para tudo, o desequilíbrio é tanto que chega 

a se ridicularizar desse jeito, perguntando: ―Isto é para já? Isto 

é para agora?‖ Para ver a que ponto chega a inconsciência e o 

desequilíbrio. 
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A ORIGEM É RACIONAL 

 

 

 

 
Todos vivendo Racionalmente. Felizes e contentes pela 

ordem natural Racional. A origem é Racional e por a origem 

ser Racional é que tinham e têm que viver sob o domínio da 

base de sua origem. Uma vez o vivente sob a base de sua 

origem cessam todos os males do corpo e todos os males da 

vida, porque o que é Racional é puro, limpo e perfeito, sem 

defeito. 

 

Então, para o equilíbrio do ser Racional deformado em 

matéria, somente dirigido ou governado por sua base de 

origem então, sim, tudo dando certo na vida do ser Racional 

deformado. Embora deformado, mas governado pela base de 

sua origem. A coisa é muito diferente da base aí do elétrico e 

magnético. A base de origem do ser Racional regula o ser 

Racional e este vive equilibrado e sabendo o porquê que está 

vivendo e sabendo o porquê que se deformou em matéria. 

 

E assim, todos em forma Racional, por estarem sob o 

governo, o domínio, de sua verdadeira base de origem, de sua 

verdadeira base natural. Entrando tudo em forma Racional. 

Então, aí, havendo imenso prazer de viver alegremente, feliz e 

contente por ter conhecimento da sua base de origem, de sua 

base verdadeira natural. Sabendo o porquê que está vivendo 

deformado dessa maneira e sabendo que não nascerá mais aí, 
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deformado desse jeito, para continuar com essa vida sem 

proveito, porque a vida da matéria é uma vida sem proveito. 

Sem proveito, porque tudo se acaba. 

 

Então, o ser Racional deformado, tendo o verdadeiro 

conhecimento do porquê ficou assim deformado, conhecendo 

a sua verdadeira base de origem, o porquê se originou assim, 

qual foi a causa, o que houve para que ficasse assim. Então, 

conhecendo toda a sua trajetória, toda a sua descida até 

chegarem a esse ponto e conhecendo e sabendo como é o seu 

regresso ao seu mundo verdadeiro de origem. 

 

E assim, viverão convictamente do porquê que assim são 

e do que foram, do porquê deixaram de ser o que foram, 

Racionais puros, limpos e perfeitos, para serem o que são, 

Racionais deformados. Senhores de todo esse conhecimento e 

de tudo isso que se passou, do porquê de tudo isso estar se 

passando e chegando todos à conclusão de ser esta a última 

vez que nascem aí como animais, que eram e deixaram de ser, 

porque foram desligados do elétrico e magnético. 

Então, se tornando um ser Racional e sendo a última vez, 

que o animal, ser Racional nascerá aí em cima dessa terra. 

Não querendo mais serem seres em matéria Racional 

deformada. 

Então, viverão o resto dessa vida, alegres, contentes e 

felizes, por saberem que não vão voltar mais aí, como seres 

deformados. 

Está aí o ponto final da vida do ser Racional, o ponto 

final por saber, convictamente, que não vai mais nascer em 

cima dessa terra, não vai ter mais esse corpo em matéria, por 

conhecer e saber o porquê que assim ficou, o porquê que 

assim estava vivendo, ser Racional deformado em matéria. 



222 
 

CULTURA RACIONAL – 6º O 

 

 

Sabiam e sentiam que pertenciam a alguma coisa pura e 

que esta coisa pura estava aqui em cima, cá em cima na 

PLANÍCIE RACIONAL, mas não podiam desvendar, a não 

ser assim desta maneira como está aí desvendado, todo esse 

translado, todo esse episódio, todos esses mistérios. 

Desvendada toda a rota que fizeram, na descida até aí e da 

subida para o seu verdadeiro mundo de origem. 

Então, hoje, mais felizes do que nunca, porque tem 

certeza e convicção, pelo conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, que não vão mais nascer aí outra vez, para 

perderem tempo com essa vida de matéria, com essa vida do 

nada, com esse tudo aparente, que por ser um tudo aparente 

não tem valor algum. 

E assim, felicíssimos, por estar aí em mãos de todos o 

conhecimento do retorno ao seu lugar de origem, a mudança 

de todos para o seu mundo verdadeiro, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

E pela satisfação ser, de um modo geral entre todos, a 

alegria de todos permanecerá emocionante entre todos, porque 

o assunto para o resto da vida é este, o assunto para o resto da 

vida é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, todos sendo 

orientados, noite e dia e dia e noite, pelo seu mundo de 

origem. 

Então, o assunto para o resto da vida é somente este, por 

estarem sendo governados pelo seu mundo de origem e 

orientados pelo seu mundo de origem e, pela Vidência 

Racional, tendo contacto com os eternos, pessoalmente, 

conversando pessoalmente, tendo conferências, fazendo 

conferências e, daí, o ser Racional sendo governado pelo seu 

mundo verdadeiro de origem, recebendo todas as orientações 

precisas para a boa marcha da vida, para a bela e grandiosa 

marcha da vida, vida Racional, uma vida diferente dessa de 

animal, de animal para Racional faz muita diferença. De 

forma que, vão viver como nunca viveram felizes para o resto 
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da vida, a fraternidade e a paz entre todos, a alegria entre 

todos, o equilíbrio Racional entre todos, não haverá mais 

desarmonia, não haverá mais desentendimentos, não haverá 

mais brigas, não haverá mais guerras, todos se entendendo 

Racionalmente, tornando-se a vida aí na terra um verdadeiro 

paraíso e todos felizes e contentes, por estarem sendo 

governados pelo seu verdadeiro mundo de origem, sendo 

orientados pelo seu mundo de origem. 

E vindo o prolongamento dos anos de vida, até a 

extinção natural do corpo em matéria, mas não levarão 

saudades desse corpo em matéria, saudades nenhuma, muitos, 

ansiosos até, que chegue o seu dia, porque já sabem e 

conhecem que seu mundo é o outro que está aqui em cima, a 

PLANÍCIE RACIONAL, sabendo que este não é o seu 

verdadeiro mundo. Então, muitos dizendo: ―O que adianta 

estar vivendo aqui, se este mundo aqui não é o meu mundo 

verdadeiro, mas vou vivendo, porque tenho vida, até chegar o 

meu dia.‖ 

E assim, todos certos, até a própria natureza começando 

a favorecer a todos, por todos e, tudo estarem sendo 

governados pelo seu verdadeiro mundo de origem. 

Está aí a verdadeira vida Racional do ser, ou seres 

Racionais. Agora, como estavam aí vivendo, como animais 

Racionais era uma vida de bichos encantados, num encanto 

pavoroso, sofrendo a vida inteira sem saber por quê. 

Igualmente ao irracional, que não sabe o porquê vive. O 

animal Racional nas mesmas condições, não sabia o porquê 

que vivia assim e, por não saber, tinha que penar muito, sofrer 

muito, viver em todos agonizando e agoniados, com uma vida 

a que não davam solução, dentro de um mundo desconhecido 

de sua origem, ninguém conhecia a origem, todos 

desconheciam a sua verdadeira origem e por isso penando 

sempre, sofrendo sempre, amargurado sempre enfim, uma 

vida de agonizantes, de agoniados. 
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Agora, hoje, com a verdadeira solução em mãos, do 

porquê de tudo isto ser dessa maneira e do porquê da origem 

desse mundo assim ser. O porquê de sua origem assim ser e 

do seu ser assim ser. No elétrico e magnético, animais 

Racionais; e como imunizados, seres em matéria Racional, 

porque afastou-se a parte animal do corpo, o elétrico e 

magnético. 

 

Então, sendo seres Racionais, ou, ser Racional em 

matéria. Então, aí, muitos festejos de despedida da matéria. 

Muitos festejos, por ter a situação de todos definida e a 

situação do mundo definida então, muitos festejos de grande 

alegria e satisfação, porque há muito que procuravam esses 

postulados, mas nunca puderam encontrar e hoje em mãos de 

todos, tão naturalmente, tão simplesmente. Pela simplicidade 

ser tão grande, o espanto de todos será muito maior, porque 

julgavam que estas soluções, imaginavam, que viessem de 

modos diferentes do que esperavam e por isso o espanto de 

todos será muito grande, todos espantados com essas 

revelações, todos surpreendidos por verem e terem em mãos a 

solução definida do seu ser, de todos os seres e do mundo e da 

origem do mundo e da sua criação. 

 

Então, o impacto em muitos será muito grande, 

surpreendidos por aquilo que não esperavam e que, de 

repente, veio ao seu conhecimento então, o impacto é grande, 

a emoção é grande, admiração, por ser feito como está sendo 

feito, na linguagem do povo, para o povo, para todas as 

camadas. 

 

E assim, vejam, Racionalmente, como tudo é tão 

simples, a simplicidade é tanta que faz com que todos fiquem 

admirados. 
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PASSANDO DE ANIMAL RACIONAL PARA 

APARELHO RACIONAL 

 

 

 

 
E assim está o mundo na sua última fase, a fase do fim 

da vida da matéria. Que o mundo teve princípio e tinha que 

ter o seu fim. Como tudo que tem princípio tem fim. E assim, 

o mundo está atravessando está passando, a caminho do seu 

fim. 

 

O fim da vida da matéria, o fim da extinção da vida da 

matéria. Porque já passaram de animal Racional para aparelho 

Racional e de aparelho Racional passarão para Racionais, 

puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de 

origem, a PLANÍCIE RACIONAL. E é por isso que eu venho 

recomendando a todos para fazerem a propaganda da fase que 

está vigorando, da fase de aparelho Racional, a fase que está 

em vigor. 

 

No mundo, tudo para saberem e tudo para conhecerem é 

preciso a propaganda. Sem propaganda ninguém sabe o que 

existe. Então, para que todos conheçam a fase que o mundo 

está passando, é preciso que todos cumpram com o dever de 

fazer propaganda, para que todos fiquem cientes e tomem as 

suas providências em benefício de si mesmo. 

 

O conhecimento que aí está é para o Universo, como está 

aí o título: ―UNIVERSO EM DESENCANTO.‖ Para que o 

mundo e todos tomem conhecimento, é preciso cumprirem 
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com o dever de fazer propaganda para salvarem o seu 

próximo. Propaganda de todas as formas de todas as maneiras 

e de todos os jeitos e assim sucessivamente. 

 

A fase que o mundo está passando é a última fase da 

vida da matéria. Por isso está aí o conhecimento da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para que todos retornem ao seu 

mundo de origem, à PLANÍCIE RACIONAL. Esta é a fase 

final da vida da matéria. E assim, tudo que tem princípio tem 

fim; o mundo teve o seu princípio e agora está aí o fim. Não 

há nada sem princípio e sem fim. Tudo que tem princípio tem 

fim. Está aí o fim. A fase de aparelho Racional, ou de 

aparelhos Racionais, passando, como sabem, de animal 

Racional para aparelho Racional. 

 

Todos aparelhados com o seu mundo de origem, se 

comunicando com ele, se entendendo com ele e daí, passando 

para Racionais, puros, limpos e perfeitos. Vejam como tudo 

que tem princípio tem fim. Está aí o fim da vida do mal, o fim 

da lama, o fim das ilusões, das fantasias, dos sonhos de olhos 

abertos, das incertezas, das experiências. Enfim, o término da 

vida da matéria. 

 

Felicidade maior não podia existir! Felicidade maior 

nunca existiu! E assim o mundo passando pela sua fase mais 

brilhante de todos os tempos, a Fase Racional, a fase de 

aparelho Racional, a fase da extinção do mal, da extinção do 

elétrico e magnético, da extinção desse pedestal de angústia. 

Agora todos vivendo felizes e contentes para o resto da vida. 

Todos vivendo brilhantemente, Racionalmente, por ser esta 

fase consciente, a fase do equilíbrio Racional, do equilíbrio de 

todos: a fase de aparelho Racional. 

 

E assim, vejam que chegaram no verdadeiro ponto de 

felicidade completa A fase de aparelho Racional A felicidade 

verdadeira, por chegar o término da vida da matéria. A 
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matéria teve princípio e tudo que tem princípio tem fim. E 

chegou o fim dessa fase para entrar a fase de aparelho 

Racional. 

 

A vida chegando assim no seu ponto básico, no seu 

ponto culminante, no seu ponto de delírio fraternal, por estar 

aí em mãos de todos a abolição verdadeira do mal para 

sempre. 

 

Vejam o ponto culminante que alcançaram, ninguém 

esperava uma surpresa destas, porque todos já sentiram-se 

como perdidos, sem solução dentro desse mundo. Ninguém 

esperava uma solução desta, no mundo. E por isso, todos se 

julgavam perdidos aí dentro desse mundo, a mercê das 

experiências sem fim, das aventuras sem fim. 

 

Hoje, todos surpreendidos com a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. Sabendo o que estão sabendo, conhecendo o 

que estão conhecendo: o princípio da matéria e o fim da 

mesma, porque tudo que tem princípio tem fim. E assim, 

chegando ao conhecimento de todos o fim de todos, mui 

brilhantemente; tudo se acabando muito melhor do que 

pensavam e do que esperavam; tudo se acabando de forma 

Racional; tudo acabando em paz e todos felicíssimos para o 

resto da vida da matéria, nesta fase de aparelhos Racionais. 

 

Muitos pensavam que o fim do mundo seria catastrófico, 

monstruoso e hoje estão vendo e sabendo que é tão diferente 

do que esperavam e do que supunham. Estão vendo que o fim 

de todos é a coisa mais linda que pode existir, porque todos 

em paz, todos felicíssimos, todos fraternalmente se 

entendendo, se compreendendo; todos brilhantemente 

vivendo, porque não podia ser de outra forma. 

 

E assim está aí em mãos de todos, a paz verdadeira, a 

fraternidade verdadeira, a felicidade verdadeira por estarem 
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em outra fase, que é a fase de aparelho Racional. Esta é uma 

fase completamente diferente da fase que estavam passando, 

de animal Racional. Na fase de animais Racionais, sofrimento 

só e a multiplicação do mesmo. Sofrendo sempre. Como 

animais Racionais sofrendo sempre e cada vez mais. Como 

aparelho Racional findaram-se os tormentos e o sofrimento, 

por estarem aparelhados com o seu verdadeiro mundo de 

origem; vivendo aí materializados, mas Racionalmente. Como 

aparelhos Racionais, ligados ao seu verdadeiro mundo de 

origem, por meio do fluido Racional, por meio da Luz 

Racional, a luz verdadeira do animal Racional. 

 

Vivendo então, Racionalmente, até o término do corpo 

em matéria. Como animais Racionais, por serem animais, o 

sofrimento se multiplicava e os tormentos idem. Como animal 

ninguém podia se entender, nem a si mesmo. Agora, como 

aparelhos Racionais, todos se entendendo Racionalmente e aí 

então, deixaram de ser animais, desligaram a parte animal do 

corpo, que é o fluido elétrico e magnético. Então, aí, ligados 

ao seu verdadeiro mundo de origem, por estarem aparelhados, 

unidos, ao seu verdadeiro mundo de origem. 

 

E assim, vejam que brilhante modificação, de animais 

Racionais para aparelhos Racionais e de aparelhos Racionais 

para Racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro 

mundo de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. É a fase mais 

brilhante de todos os tempos, a fase da paz, do amor e da 

fraternidade verdadeira, a Fase Racional, a fase de aparelho 

Racional. 

 

E assim, a emoção de todos é muito grande, todos 

emocionados por estarem cientes do fim da vida da matéria. 

Do fim desse mundo de matéria. Todos emocionados e 

dizendo: ―Que fim tão bonito, que fim tão maravilhoso, que 

ninguém esperava que assim fosse, que coisa bela, que coisa 

pura, que coisa linda, que coisa sem rival é ser aparelho 
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Racional.‖ E não é para menos a emoção, porque tudo que 

tem princípio tem fim. O mundo teve princípio e tinha que ter 

seu fim. Está aí o fim, do animal Racional, tinha que ser um 

fim Racional. Tinha que ser o fim Racional, por a origem ser 

Racional. Então, tinha que imperar a origem, tinha que 

prevalecer a origem de Racional e não da matéria. 

 

E por o fim ser Racional, tinha que chegar esta fase de 

aparelho Racional. Por ser tudo isso uma deformação 

Racional, tinha que tudo acabar Racionalmente. Agora vejam 

que grandiosidade, conhecendo e sabendo esses motivos 

todos, motivos esses que todos ignoravam por não 

conhecerem o seu verdadeiro ser, a sua verdadeira origem, 

que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Hoje, todos conhecendo e dizendo: ―Está provado e 

comprovado o fim do animal Racional, tinha que ser um fim 

Racional‖. O fim do animal Racional tinha que ser um fim 

Racional‖. Está aí em suas mãos, a mudança de animais 

Racionais para aparelhos Racionais. Então, o que devem 

fazer? ler e reler, ler e reler para entenderem e 

compreenderem melhor todos os pontinhos grandiosos, para 

que se imunizem e passem o mais depressa possível de 

animais Racionais para aparelhos Racionais. Para que todos 

vivam como nunca viveram, para que todos tenham prazer de 

viver. 

 

Então, tratem de ler e reler, ler e reler, para sentirem, por 

meio do conhecimento, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Uma 

vez sentindo a IMUNIZAÇÃO RACIONAL estão imunizados 

e estando imunizados, fazem a passagem de animais 

Racionais para aparelhos Racionais. 

 

Mas para isso, a persistência na leitura, a persistência na 

leitura sem perca de tempo, para então, de aparelhos 

Racionais, passarem para Racionais puros, limpos e perfeitos, 
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no seu mundo de origem. Está aí o término da vida da 

matéria, o término do mundo, o término da vida do elétrico e 

magnético. E assim, não percam mais tempo. Para que perder 

tempo? Para alimentar o seu próprio sofrimento? 

 

Então, não estão aí com o conhecimento da fase que o 

mundo está atravessando? O que devem fazer? Unir-se à fase, 

passarem para a fase, juntarem-se à fase, para não ficarem 

contra si mesmos, aumentando os seus tormentos, quem perde 

tempo aumenta os seus tormentos, quem perde tempo 

aumenta e multiplica os seus sofrimentos e seus 

padecimentos. 

 

Pois a fase está aí no mundo está aí em suas mãos o 

conhecimento. O que estão fazendo? O quê que estão 

esperando? É ler e reler, ler e reler com persistência, para 

entrarem na fase que está governando, que está em ordem do 

dia, que está aí imperando. 

 

E assim, a maior riqueza de todos é a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. O maior bálsamo do animal Racional. Não 

percam tempo, chega de perder tempo, chega de sofrer, chega 

de penar. Está aí a fase em suas mãos, que é o conhecimento 

da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

E assim, vejam, todos emocionados, delirando de alegria 

por chegar o dia mais feliz, o dia mais brilhante do animal 

Racional. E esta, sendo a última fase da vida da matéria, por 

estarem agora todos ligados ao seu mundo de origem, por 

estarem aparelhados pelo Conhecimento Racional. Uma vez 

aparelhados estão unidos ao MUNDO RACIONAL, ao 

mundo de origem do animal Racional. É a fase mais brilhante, 

por ser tudo Racional. Por a vida do animal, ser uma vida de 

animal é uma vida de bicho. Têm pessoas que são iguais a 

bichos, verdadeiros materialistas embrutecidos pela matéria. 

A vida do animal Racional é uma vida de sofrimento de todas 



231 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 6º O 

 

 

as espécies, de todos os jeitos, de todas as formas de todas as 

maneiras. Por serem animais, têm que sofrer. Como vinham 

todos sofrendo. O animal está mal e vive mal, por ser animal, 

por ser bicho e todo bicho sofre e padece, por ser animal, 

multiplica o sofrimento de si mesmo. 

 

Então, agora passando todos de animais como todos 

estão passando, à fase que aí já está há muito, que é a fase de 

aparelho Racional. Então, aí, cessando todo o sofrimento da 

vida e todo o sofrimento de todos, porque chegaram em seu 

verdadeiro lugar, aparelhados pelo seu mundo de origem, 

aparelhados com o seu mundo de origem, o Mundo Racional; 

verdadeiro mundo do animal Racional. 

 

Então, aí, cessando todo o sofrimento, por não serem 

mais animais, por não serem mais bichos. Bicho sofre e 

padece, porque bicho é um inconsciente, é um animal e o 

animal é inconsciente. E por ser inconsciente padece e sofre 

sempre, como sofria. Como aparelhos Racionais, já sabem 

perfeitamente que Racional é uma coisa pura, limpa e 

perfeita. Então, aí, cessa o sofrimento do bicho; o bicho está 

no seu verdadeiro lugar em contacto com o seu verdadeiro 

mundo, junto do seu verdadeiro mundo, recebendo todas as 

orientações precisas para o seu brilhante e Racional equilíbrio 

nessa vida de matéria, até se findar esse corpo de lama, 

produzido pela água. 

 

E assim, todos daqui a um pouquinho conhecendo o que 

é IMUNIZAÇÃO RACIONAL, todos conhecendo o porquê 

da sua existência aí nessa vida de matéria, nessa deformação 

Racional e abraçando o seu verdadeiro Conhecimento 

Racional, do mundo da origem do animal Racional. 

 

Abraçando e fazendo por onde se imunizar o mais 

depressa possível, para ser um aparelho Racional, marchando 

dentro da fase que aí está no mundo, a fase de aparelho 
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Racional, porque a fase de animal Racional j á está superada. 

Já passou, já se acabou e por isso vejam aí no mundo como 

estão vivendo, ninguém se entende; todos desentendidos; 

porque esta fase já terminou, a fase de animal Racional. 

 

Uma vez a fase terminada entra em colapso, todos em 

confusão e a confusão é grande porque a fase já terminou, a 

confusão é geral, o desassossego é geral, ninguém tem 

sossego, todos intranquilos; todos aflitos; todos nervosos; o 

gênio do desequilíbrio fulminando todos, não há mais 

satisfação, não há mais alegria, a não ser coisas de 

insignificantes momentos. É tudo aparência só, cortesias 

aparentes, é como estão vendo, banca rota em todos os 

sentidos, porque chegou já há muito o término da fase de 

animal Racional. 

 

E por isso, de um certo tempo para cá o sofrimento vem 

se multiplicando assustadoramente e assombrosamente, 

monstruosamente, provando o colapso total da fase de animal 

Racional. Não há mais entendimentos, não há mais sossego, a 

vida de todos se tornou um inferno em vida, um pandemônio 

em vida, o desespero isolou-se sobre todos, todos sem 

saberem o que fazer para ter sossego, sem terem com quem 

contar, sem terem onde se agarrar. 

 

E assim, todos vivendo como uma nau perdida, no alto 

do oceano, como quem diz: ―Nós não sabemos onde vamos 

parar. Com a vida deste jeito, que todos estão levando, 

ninguém tem mais garantias, as garantias não são nenhuma, 

todos em choques, quando mais não seja consigo mesmo, a 

vida se tornou angustiosa, todos angustiados, todos nervosos, 

todos afluídos de um gênio intranqüilizador, de gênio mau, 

todos se tornando grosseiros estúpidos, uma infinidade 

cometendo as maiores loucuras, as maiores monstruosidades 

contra a si mesmo e contra os demais‖. Tornou-se a vida 

completamente sem valor, como um montão de sacos vazios, 
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que não tem mais nada no seu bojo que se aproveite. Vivendo 

todos falsamente, de aparências e aparentando o que não são, 

vivendo hipocritamente desse jeito, sofrendo as 

conseqüências da inconsciência e do desequilíbrio. 

 

Vejam o auge de desespero que chegou a humanidade. A 

vida para viver se tornou uma guerra, uma guerra noite e dia 

para vencer, uma guerra em que todos se esforçam a ponto de 

todos não agüentaram mais de tantos esforços, se sacrificam a 

ponto de não agüentarem de tanto sacrifício, para poderem ver 

se vencem os obstáculos, os pontos de vistas, os ideais em 

busca de dias melhores esses dias sempre ficando por 

chegarem e o sofrimento reinante se multiplicando, a ponto de 

vir o esgotamento e o desânimo e a pessoa a dizer: ―Quanto 

mais faço para vencer, mais sofro‖. Porque aumentam os 

aborrecimentos, aumenta tudo de ruim. 

 

As preocupações, as indecisões, é um verdadeiro 

labirinto dentro de todos, a ponto da insatisfação ser tão 

grande e ninguém está satisfeito, todos insatisfeitos, não há 

satisfação, aparentam estarem satisfeitos por viverem 

aparentando o que não são, mas a insatisfação é grande, vem 

o desequilíbrio, porque a fase de animal Racional já se 

acabou, já está superada. E por isso, no mundo inteiro 

ninguém tem sossego, todos de pior para pior, grandes e 

pequenos. Todos a procura do bem e tudo ao contrário lhes 

vem, o mal se multiplicando sempre. 

 

Então, se meteram com os encantados aí do além que são 

os espíritos; e os estudos para ver se amenizava o sofrimento 

de todos. Peio contrário, piorou, por isso está aí o sofrimento 

cada vez aumentando mais, piorando mais, porque todos são 

encantados também e não podiam solucionar o sofrimento de 

um modo geral, por isso deram a tal desculpa vazia: ―Ah! Isto 

é uma provação que todos estão passando no mundo‖; e os 

embriagados, fanáticos, ficam admitindo todas essas 
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imposturices, como se fosse realidade e sofrendo as 

conseqüências, porque são habitantes aí do espaço encantados 

também, mas em categoria superior aos habitantes da Terra. 

 

Então, chegaram ao último ponto, de não terem com 

quem contar e muito menos com quem se agarrar, se agarrar 

com quem? Para abolir o sofrimento? Contar com quem? E 

por isso estão aí nessa situação expostos a todos os 

sofrimentos, numa prova evidente de que todas essas coisas 

imaginárias que criaram, não passaram e não passam de uma 

superstição de quem está caducando e por isso vivem desse 

jeito inconscientemente, não sabendo o que dizem, sem saber 

o que fazem e por isso o sofrimento multiplica 

assombrosamente, multiplicadamente, cada vez mais, ao 

ponto que chegaram, de ninguém ter sossego e de ninguém ter 

garantias, o ponto de desequilíbrio total. Por quê? Por que esta 

fase de animal Racional já acabou. E tudo que acaba cheira 

mal, morreu está cheirando mal. Por isso a vida de todos só 

cheira a mal. É o perfume de todos, todos se lastimando, é o 

perfume de todos porque é a fase de animal Racional que já se 

extinguiu e já se acabou e por isso, o animal não pode ter 

sossego, de forma alguma, de jeito algum. 

 

Tornou-se a vida de um certo tempo para cá, que 

ninguém compreende o porquê de tudo isto. Porque que o 

mundo está assim? Por quê? Porque a fase de animal Racional 

já se acabou. Já está no mundo há muito a Fase Racional, mas 

demorou um pouco, porque tardaram um pouco com os 

anúncios, com a propaganda. Todos, no mundo, já eram para 

estarem cientes desta fase, desta fase da natureza de todos, 

que entrou a governar, a fase de aparelho Racional. Quem 

estiver fora desta fase, tem que sofrer muito, porque ninguém 

pode com a natureza, são vencidos pela natureza. Então, o que 

estão fazendo, perdendo tempo para quê? Para alimentar mais 

a agonia de todos? Para aumentar o seu próprio sofrimento? 
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Trate de ler; o melhor passeio e a melhor distração é o Livro 

na mão; é o conhecimento que vai abolir o seu sofrimento. 

 

E assim está aí em mãos de todos, o desencanto do 

animal Racional. Até que enfim, tiveram ciência do que eram, 

do que foram, do que são, do porquê que eram, do porquê que 

foram e do porquê que assim são; tiveram ciência por meio do 

conhecimento verdadeiro Racional, da origem verdadeira de 

todos. 

 

O desencanto do animal Racional, o desencanto desta 

deformação Racional. O desencanto da origem do mal, que o 

encantado não conhecia a sua verdadeira origem, o porquê 

que se originaram assim, deste jeito, horrivelmente originado 

do mal, origem do mal, a matéria é um mal, por isso diz-se: 

―MATÉRIA‖, mal terreno, mal terráqueo, mal terrível, mal 

horrível, mal que ninguém nunca soube o porquê de sua 

existência. E por isso, ―MATÉRIA‖. 

 

E assim estavam encantados desse jeito sem saber por 

que, sem saber a origem de seu ser, vivendo aí 

encantadamente sem saber, porque estavam vivendo em cima 

dessa terra expostos aí a todo o sofrimento, não sabiam o 

porquê, desconhecidos da origem de tudo encantados aí dessa 

maneira, fechados a sete chaves, que são as sete partes do 

porquê que assim são desse conjunto elétrico e magnético, 

causador dessas vidas de horror, a vida misteriosa e 

enigmática, de aparências e más conseqüências. 

 

Encantados desse jeito, nunca poderiam conhecer o 

porquê que se originaram assim do mal, somente para sofrer, 

somente para viverem aí sofrendo, somente para viverem aí 

para sofrer, não sabiam o porquê a origem era essa. Mal, 

porque se originaram do mal, porque dessa semente do mal, 

ninguém sabia, ignoravam a origem do seu ser encantado aí 

deste jeito. 
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E assim, hoje em mãos de todos, o verdadeiro translado 

de toda essa odisséia material. E hoje, todos conhecendo e 

sabendo o porquê se originaram assim, conhecendo o 

princípio da matéria, o antes de serem matéria, que eram 

Racionais que vinham perdendo as suas virtudes, a ponto de 

se extinguirem. E hoje, conhecendo o antes de serem 

Racionais que vinham perdendo as suas virtudes. O que eram? 

Racionais puros, limpos e perfeitos no seu mundo verdadeiro 

de origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Hoje desencantados, por estar em mãos de todos, o 

conhecimento verdadeiro do encanto e o conhecimento 

verdadeiro do desencanto de todos. Vejam quanto já penaram 

e quanto já sofreram, por viverem aí sem saber o porquê 

viviam assim desse jeito, assim dessa maneira horrivelmente. 

Todos procurando tudo saber e sempre todos na mesma, por 

serem encantados. Todos enjaulados aí, dependendo destas 

sete partes, sem conhecerem, sem saberem o porquê desse 

manejo todo, da formação dessa natureza assim ser e vivendo 

igualmente ao irracional, que nada conhece e nada sabe do 

seu ser. 

 

O irracional, não podia de forma alguma saber a origem 

do seu ser e o animal Racional vivendo identicamente, porque 

não sabia também. Estavam em iguais condições. E por não 

saberem, tinham mesmo que multiplicar o sofrimento de si 

mesmos e depois, ficarem apavorados, com tantas 

monstruosidades, criadas e inventadas inconscientemente, 

para a destruição de si mesmo e de seus semelhantes. 

 

Então, se existem as artes destruidoras, os venenos 

destruidores, que apavoram a humanidade, quem são os 

culpados? Os inconscientes, que inventaram e descobriram e 

os inconscientes que adotam e admitem artes para destruição 

de si mesmos e de seu próximo, a destruição dos seres. Isto é, 

de quem tem consciência? Isto é de quem é equilibrado? 
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Somente adotado por seres desequilibrados, mas o mal 

só podia mesmo inventar coisas adequadas com a sua 

natureza de mal, de origem do mal, o mal não podia ser de 

outro jeito, o mal só tinha que inventar coisas para o mal de 

todos, para destruição de todos e de si mesmo. Sim, porque 

tudo que produz o mal e tudo que destrói, só podia mesmo ser 

criação de maus e não de bons, se fosse de bons, imperaria 

somente o bem e não o mal, por serem maus é que só impera 

o mal, o bem existe, mas é aparente e aparências não são 

verdades. Por serem de origem do mal, serem seres maus, é 

que somente tinham que inventar e idealizar coisas de acordo 

com a sua natureza. 

 

E assim, vejam quanta loucura, o progresso da 

destruição, o progresso só para destruir, o progresso que vai a 

regresso, porque vai destruindo. O progresso inconsciente é a 

lapidação do mal, o bem é todo aparente e, por isso, se 

multiplicou o mal sempre, a ponto de todos serem vítimas do 

próprio mal que inventaram, que criaram, que admitem e que 

adotam. Falam em bem, mas somente o mal é que vem. 

 

E assim, vejam que catastrófico mundo e que 

catastrófica a vida do encantado, que somente multiplicou o 

mal para destruição dos seres e de si mesmo. E por isso hoje 

temem pelo mal que adotaram, pelo mal que criaram, pelo 

mal que fizeram, temem um dilúvio de fogo, uma chuva de 

fogo, tudo isto por a origem ser como já sabem e conhecem 

por a origem ser de monstros e daí, o mal é hereditário, desde 

o tempo que eram monstros. O mal é hereditário, o elétrico e 

magnético é, como já sabem e conhecem, o mundo do fogo. O 

fogo é um monstro. Fogo queima e destrói. Tornou-se esse 

mundo uma monstruosidade devido serem originários do 

fogo. O fogo é bom? Não. O fogo é mal. O fogo acaba com 

tudo então, é um monstro. Agora vejam o ponto calamitoso 

que chegou a vida deformada desse encanto Racional, dessa 

deformação Racional. 
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Dois extremos verdadeiros: Racional é puro, limpo e 

perfeito e o Racional deformado cheio de defeitos. 

 

E assim, um historicozinho para relembrar a natureza do 

mundo, de todos e de tudo, para, mais uma vez, com esses 

chamados, libertar esses mais encantados esses cegos e 

inconscientes que pensavam que iam encontrar o bem no mal 

e sempre sofrendo e vendo o sofrimento dos demais e sempre 

com a mania de encontrar o bem no mal, a procura daquilo 

que nunca encontraram, o bem aparente sim, mas o bem 

verdadeiro, não. O bem verdadeiro agora em suas mãos, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Mas existem bichos muito teimosos e muito rudes e por 

serem rudes, vivem procurando uma coisa que nunca existiu, 

o bem na matéria esquece, ou não sabe, ou faz que esquece, 

que sua origem é do mal. E a origem sendo do mal, nunca 

poderiam encontrar o bem verdadeiro. Somente o bem 

aparente, bem hoje, mal amanhã e errado amanhã e por isso 

está o mundo com uma infinidade de fases, todos à procura do 

bem e nunca encontraram, a não ser agora, aí em suas mãos a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Desde que eram monstros, desde que eram os primitivos 

selvagens mais adiantados, que vêm todos pensando no bem, 

a procura do bem e nunca encontraram e não podiam 

encontrar aí dentro da vida do encanto enjaulados aí sem 

saber o porquê, vivendo como outro animal qualquer, sem dar 

solução do seu ser, nem muito menos a razão do seu ser. 

Portanto, tratem de ler e reler, ler e reler, para entenderem 

definitivamente e compreenderem o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

Agora, todas as soluções em suas mãos, do porquê desse 

mundo e do porquê que todos ficaram nessa situação 

deplorável em que todos viviam, sem saber onde iam chegar e 
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onde iam parar com tanto desacerto. Com tanto desacerto pelo 

progresso desesperador, o progresso da degeneração de tudo, 

o progresso de degeneração de todos. Todos em pânico, sem 

saber onde iam parar com tanto desacerto, principiando pelo 

progresso da degeneração. 

 

Vejam a duração dos povos do passado e vejam a 

duração do povo de agora e façam um cálculo daqui para o 

futuro como iam se acabar, a extinção dos seres pelo 

progresso da degeneração. 

 

Então, cada vez todos mais em pânico, porque não 

podiam conter este progresso, porque este é um progresso de 

causa e efeito é um progresso natural. Natural sim, mas é um 

mal que por si mesmo vai se destruindo, até se destruir de 

uma vez, até vir a extinção dessa geração pelo progresso da 

degeneração. 
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NÃO CONVÉM MAIS ABUSAR DO LIVRE-ARBITRIO 

E DA LIVRE E ESPONTÂNEA VONTADE 

 

 

 

Então, não convém mais abusar do livre arbítrio e da 

livre e espontânea vontade. Por causa da livre e espontânea 

vontade é que estão aí sofrendo desse jeito e não convém 

continuar abusar do livre arbítrio, nem da espontânea vontade. 

 

Tratem de ler e reler para se imunizarem o mais depressa 

possível, para não nascerem mais aí nessa lama, perdendo 

tempo, sofrendo sem recompense, porque sabem muito bem 

que tudo isso são ilusões, que tudo isso é uma sujeira, todos 

sugestionados com ilusões, todos iludidos com essas 

distrações que não passam de ilusão de ótica. 

 

Portanto, não abusem do livre arbítrio e da livre e 

espontânea vontade, tratem de segurar o Livro. O maior 

passeio e a melhor distração é o Livro na mão. Embargue o 

seu sofrimento com o conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL. 

 

A vida da matéria se tornou ilusória de uma tal maneira, 

que as fantasias embriagam os iludidos, iludidos com 

fantasias, com as artes, com as aparências, com essas 

sugestões que emocionam os iludidos; emociona por ficarem 

sugestionados e, assim vivendo e sofrendo sem saber por que 

e na mesma hora, sabendo que tudo isso não passa de uma 

ilusão, pois foi por causa da livre e espontânea vontade que 

estão aí penando desse jeito. 
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E ainda vão abusar da livre e espontânea vontade? Não é 

possível que queiram voltar aí para sofrer, perder tempo na 

lama, sem recompensa alguma, a recompensa é somente 

padecimento. 

 

Tudo é muito bom para quem não sabe, para quem não 

conhece, mas quem sabe e conhece, não pode mais abusar do 

livre arbítrio, nem abusar da livre e espontânea vontade, 

porque os abusos trazem más conseqüências. Conseqüências 

desastrosas, desagradáveis, como trouxe para todos, o abuso 

da livre e espontânea vontade e do livre arbítrio e por isso, 

todos aí pensando, cada qual de seu jeito, de sua maneira. 

 

E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas. 

Passaram essas eternidades todas, como ainda estão passando, 

nessas idas e voltas. E qual o resultado? Sofrimento só. Por a 

vida do encanto ser uma vida de iludidos, porque estavam 

encantados. Encantado é aquele que vive sem saber por que 

vive. Vive no mundo, sem saber por quê. 

 

E assim, quiseram lapidar a matéria de todos os jeitos, de 

todas as formas para ver se terminavam ou aboliam o 

sofrimento e foi tudo ao contrário, quanto mais procuram 

lapidar endireitar, mais o sofrimento se multiplica. 

 

É assim a vida do encantado. Encantado por tudo ser de 

matéria e viver de matéria, por ser da lama e viver de lama 

encantado pela natureza, encantado pelas águas, encantado 

pelo que chamam de beleza natural, encantado pela lua, 

encantado pelo sol, encantado com as estrelas, encantado com 

os vegetais, encantado com as flores, encantado com os 

animais e encantado com as pedras. Enfim, é o que 

denominaram de riquezas, mas são riquezas da fama, ouro, 

brilhante, diamante, riquezas do mal, riquezas da matéria, 

riquezas aparentes, riquezas do brilho da lama, do brilho da 

matéria. 
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O encantado se encanta com tudo porque ignora o 

porquê de tudo isso, o porquê de todos esses feitos, vive de 

aventuras, de experiências em experiências, aventurando 

sempre em multiplicação sempre experimentando tudo para 

ver se dá certo ou não. 

É assim a vida do encantado, encantado consigo mesmo, 

porque não sabe dar explicação do porquê que assim é, do 

porquê nasceu nesse mundo, qual foi a sua origem. De onde 

veio, não sabe. Nunca soube. 

E assim, fica encantado com tudo por que desconhece a 

origem de tudo então, fica encantado com tudo que vê, 

admirado, espantado, emocionado, assustado com as 

intempéries da natureza, com os desastres naturais, não 

conhecendo o porquê de coisa alguma; enfim, é um 

encantado, é a vida do encantado. Vive sem saber por que 

vive; vive aí no mundo sem saber por que vive nesse mundo, 

nasceu nesse mundo sem saber por que nasceu. Quem não 

sabe o porquê aí nasceu, muito menos sabe o porquê está aí 

vivendo, horrivelmente desse jeito. 

E assim encantados com isso, com o que denominavam 

riquezas materiais, riquezas da lama, riquezas do sofrimento 

esquecendo, ou ignorando, ou não sabendo a sua condição de 

encantado, só sabe aquilo que aprendeu. O encantado é aquele 

que não tem consciência de coisa alguma e, por isso, vive 

inconscientemente, porque não tem consciência do porquê 

está vivendo nesse mundo, não tem consciência do porquê 

desse mundo, não tem consciência do porquê de sua 

existência nesse mundo, não tem consciência do porquê da 

existência desse mundo, desses feitos, vegetando 

horrivelmente dessa maneira. Estes é que são os encantados e 

por isso, hoje é uma coisa, amanhã outra. 

Encantados são aqueles que ficam encantados por tudo, 

por desconhecerem a origem de tudo e desconhecerem quem 
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fez este mundo e porque fez. Então, ficam encantados, 

admirados espantados, com o que denominavam riquezas 

materiais, riquezas da lama. 

 

Matéria é lama. Quem vive inconscientemente não sabe 

porque vive, supõe que as aparências são verdades, porque 

vive inconscientemente; estão valorizando os seres materiais, 

porque vivem de matéria, mas sem saberem por que, 

valorizando a lama, o nada, como se o nada tivesse valor, 

valorizando esse tudo aparente como se aparência tivesse 

valor, como se aparência fosse verdade, vivendo assim 

inconscientemente. 

 

Então, quem não sabe por que vive é um encantado e por 

isso, todos dentro desse encanto, sem dar solução do porquê 

que aí estão e do porquê que assim são, vivendo uma vida de 

inconscientes. O inconsciente é aquele que desconhece a sua 

origem, a sua formação, o ponto primitivo de partida dessa 

vida; desconhece o porquê se originou essa vida assim, 

desconhece porque vive em um mundo não sabendo o porquê 

da origem dele. Este é um inconsciente e também encantado. 

 

E assim, com essa vida de inconsciente, só tinha mesmo 

que sofrer muito, pela inconsciência. Quem vive de 

aparências é um inconsciente. O inconsciente é que vive de 

aparências, com uma vida falsa, por ser inconsciente. 

 

E assim, vivendo e dizendo sempre que sabe, que 

conhece e o sofrimento em si mesmo provando que nada sabe. 

 

Basta ser um ser de matéria, um ser de lama para não 

saber o que diz, se soubesse não seria sofredor, se soubesse 

não era de lama, de matéria, se soubesse não estava aí exposto 

a todos os sofrimentos e sofrendo sempre, se soubesse não 

estava aí condenado a morte e sem saber como vai morrer, 

mas o inconsciente é assim mesmo, dizendo sempre que sabe, 
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que conhece e vendo e sentindo em si mesmo a negação. Por 

viver de aparência, aparentando aquilo que não é. 

Então, essa vida de bicharada sempre foi uma vida de 

inconsciente e o inconsciente é um encantado, não sabe por 

que vive está encantado, até que se desencante, para saber o 

porquê que vive assim dessa maneira, horrivelmente, desse 

jeito. 
 

E agora, chegando em mãos de todos o conhecimento 

verdadeiro da origem de todos, do porquê são animais 

Racionais, do porquê estão condenados a sofrer, do porquê 

que estão condenados à morte e quem foram os culpados de 

todos estarem aí horrivelmente, matéria, nessa lama. Quem 

foram os culpados? Os próprios que aí estão vivendo. E por 

isso, nunca encontraram o culpado desse mundo assim ser. 

Nunca encontraram o dono desse mundo, porque esse mundo 

não foi feito, como já conhecem e sabem, por alguém que 

fizesse esse monstruoso mundo e, depois ficasse com 

vergonha de se apresentar e se escondesse. 

Esse mundo, já sabem muito bem foi feito pelos seus 

próprios habitantes e por isso estão aí sofrendo as 

conseqüências do que fizeram. Portanto, se estão aí 

condenados a sofrer, condenados à morte, os culpados são os 

próprios viventes que aí estão, como já sabem e conhecem, 

como principiaram a fazer esse mundo, como principiaram a 

fazer essa deformação, pelo pedacinho que entraram e que 

não estava pronto para entrar em progresso e uns tantos 

começaram a progredir por conta própria, por livre e 

espontânea vontade, pelo livre-arbítrio. 

Portanto, o culpado de todos assim serem, são todos que 

aí estão sofrendo as conseqüências dessa deformação que 

começaram a fazer, a progredir, para chegarem a esse ponto 

por livre e espontânea vontade e pelo livre arbítrio. E 

continuam com a livre e espontânea vontade e o livre arbítrio. 
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Então, o encantado julgava, pensava e afirmava que, 

quem fez essa deformação foi pior do que os habitantes que aí 

estão, porque fez tudo ruim; e dizendo o seguinte: 

―Principiando por nós, que vivemos aqui misteriosamente, 

conservando este mundo misterioso que ninguém nunca deu 

solução; por sermos de lama e de matéria, sofremos desde que 

nascemos até que morremos, sem sabermos por que.‖ 

 

―Então, julgávamos e pensávamos que essa deformação 

tivesse sido feita por um ser misterioso qualquer, que 

estivesse escondido aí atrás desses mistérios todos, sem dar 

satisfação a ninguém do porquê dessa vida que não é de 

ninguém e do porquê desse mundo que não é de ninguém e, 

por isso esse ninguém nunca apareceu para dar o ar de sua 

graça.‖ 

 

Então, supondo uma infinidade de versões, o mundo foi 

uma coisa que principiou por si mesmo e que se formou 

materialmente, por conseqüências ignoradas. 

 

E assim, uma infinidade de versões sem pé nem cabeça, 

uma infinidade de versões, todas elas sem base. Portanto, o 

encantado é aquele que vive a vida inteira amargurado, 

lutando sem saber por quê. Lutas perdidas, a luta do nada, 

tudo acaba em nada. 

 

Quem luta pelo nada não tem consciência do que está 

fazendo. A luta do nada, a recompensa é nada. É um iludido 

embriagado pelas ilusões embriagado pelas fantasias, pelas 

artes embriagado com o nada, porque tudo se acaba por não 

ser verdade. Vida de inconscientes; aonde iam parar com essa 

vida de inconscientes? Com esse progresso de inconscientes, 

aonde iam parar? Iam acabar muito pior do que aí estão, iam 

acabar se extinguindo, como já sabem, pelo progresso da 

degeneração. Então, progresso de inconscientes, de quem não 

tem consciência do que está fazendo, do que está falando, 
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pensando que tem consciência e na mesma hora o sofrimento 

e o fracasso provando a inconsciência; a sua formação de 

matéria, de lama, provando a inconsciência a si mesmo; 

provada a inconsciência em si mesmos, porque foram feitos 

do bicho, surgiram do bicho, do micróbio; formação 

microbiana, bicheiras em pé sem saberem o porquê, por serem 

inconscientes. Desconhecedores de sua origem e da origem do 

mundo, por serem inconscientes. 

 

Isto é assim muito repetido por que os inconscientes são 

cegos e teimosos. Então, tem que se repetir assim, de uma 

infinidade de maneiras, de explicar a inconsciência, para tirar 

as dúvidas dos mais rudes, porque a rudez da bicharada é 

muita. Uns entendem logo, mas outros é preciso explicar 

demais para entenderem e este conhecimento é para os 

entendidos, os bons interpretadores e, também para os 

desentendidos, os maus interpretadores. É para os maus 

interpretadores estas repetições. Para o bom interpretador não 

precisava, mas trata-se de um conhecimento universal, para 

todos, para atingir a todos e não para a classe, a camada, 

privilegiada. É para os que sabem e para os que não sabem, 

para os rudes e para os confusos, que ainda são piores do que 

os rudes. 

 

E assim está aí um pedacinho do porquê do encanto e do 

porquê do encantado; é a vida do encantado. Se não fosse um 

encantado, se não fosse um inconsciente, não seria encantado, 

porque o consciente tem convicção do seu ser, tem certeza das 

coisas, de tudo e o inconsciente não tem certeza de coisa 

alguma, por isso, tudo falha, são tragados, são tragados pela 

fatalidade. 

 

E assim é a vida do encanto, a vida do infortúnio em 

vida por ser encantado, a vida das decepções, a vida de quem 

está vivendo e de repente perde a vida, a vida do inconsciente, 

a vida das incertezas, a vida de quem quer viver e não tem o 
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direito de viver, morrem sem saber por que; a vida do 

inconsciente por não saber o porquê está vivendo, vivendo por 

que tem vida, daí a vida de inconscientes. 

 

Agora, todos conhecendo o porquê que assim são, o 

porquê que assim estão, o porquê que assim estavam, vivendo 

desordenadamente, inconscientemente dessa maneira. Hoje, 

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

vieram e o retorno de todos ao seu mundo de origem, mas 

isto, é uma lembrançazinha, para ajudar a libertar os 

inconscientes da vida de inconscientes, da vida de encantado. 
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A RESINA QUE SAIU DA PLANÍCIE A PLANÍCIE 

QUE VIROU AGUA É A ORIGEM DA TERRA 

 

 

 

 
E assim, o carbonário é a origem da matéria, sim, porque 

antes de ser cinza era carvão, como já sabem que o foco de 

luz foi esquentando a resina, a resina da Planície e esta resina 

empolando, depois de empolada virou carvão, depois de 

carvão virou cinza, dando origem a terra. 

 

E onde o calor não pode penetrar está tudo em carvão e 

como em uma certa profundidade da terra vai-se encontrar 

carvão, onde o calor não pode penetrar ainda está em carvão. 

A cinza, que é a terra está sobre o carvão, que é o subsolo em 

grandes profundidades encontram carvão, porque o calor não 

o atingiu, para que virasse cinza também, para que empolasse 

depois de empolado, torrasse, depois de torrado, virasse 

carvão e depois de carvão, cinza. 

 

E assim, foi a origem do que denominaram terra, como 

botaram nomes em tudo que não viram fazer, botaram nomes 

para poder haver o entendimento e o conhecimento das coisas, 

o reconhecimento e as diferenças. 

 

Então, no princípio da formação das coisas, começaram 

a inventar nomes, a dar nomes e botar nomes em tudo, como 

bem imaginassem que fosse. Ninguém viu fazer nada, 

ninguém viu fazer o mundo, ninguém viu fazer coisa alguma, 
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quando nasceram já encontraram aí tudo feito. E quem fez? 

Os próprios habitantes que aí estão. Pelas transformações que 

passaram, pelas degenerescências, ficaram desconhecidos do 

princípio, não sabendo, assim, como foram gerados, como 

foram feitos, como foram criados; nunca souberam nem 

podiam saber, porque quando aí nasceram já encontraram 

tudo feito. Tornando-se então, esse mundo de origem 

desconhecida de todos. 

 

A origem de todos, desconhecida dos seres, porque 

quando começaram a gerar na cinza, que é a terra, ao 

nascerem da terra, depois de crescidos e criados, não tinham 

entendimentos de coisa alguma eram cegos, não enxergavam 

e eram verdadeiros monstrinhos, que não se entendiam, não 

falavam, não conheciam nada eram vegetal, por nascerem do 

chão, da terra como outro vegetal qualquer, mas com forma 

de animal. Por ser um vegetal, com forma de animal, é que 

dependia da água para viver, como outro vegetal qualquer. 

 

Então, não podiam nunca saber como foram feitos nem 

de que foram feitos, nem como o mundo foi feito, nem de que 

foi feito. 

 

Estavam aí encantados, sem solução de sua origem e 

sem solução da origem de tudo que existe no mundo, não 

sabendo o porquê desse mundo ser assim e não sabendo o 

porquê de todos serem assim, vivendo igualmente a outro 

animal qualquer que não sabe o porquê de sua existência em 

cima dessa terra, o porquê de sua existência nesse mundo. 

 

E assim, hoje, chegando o conhecimento verdadeiro de 

origem desse mundo, de tudo e de todos, do antes de serem 

Racionais em deformação, pois antes da deformação eram 

Racionais puros, limpos, perfeitos e sem defeitos e o porquê 

se deformaram e o porquê se extinguiriam, o porquê se 

deformariam em outra deformação muito pior que essa de 
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matéria podre, o porquê estavam a caminho, pelo progresso 

da degeneração, para a extinção do animal Racional, iam para 

outra deformação muito pior, que seria a de quadrúpedes. 

 

Então, vindo agora a IMUNIZAÇÃO RACIONAL 

esclarecer a todos, o porquê de tudo isso assim ser, o porquê 

de todos assim serem, o porquê da origem desse mundo assim 

ser, o porquê da origem de seus feitos, dos seus seres; enfim, 

todo o conhecimento completo desse mundo e fora dele. 

 

Então, agora, vindo o conhecimento da IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL para embargar a extinção do animal Racional e 

conduzir todos ao seu verdadeiro mundo de origem, a 

PLANÍCIE RACIONAL, ou seja: o Mundo Racional, o 

verdadeiro mundo do animal Racional. 

 

Então, o animal Racional, por ser animal, tinha que viver 

confusamente a vida inteira, como todos vivem, fazendo 

confusão de tudo aquilo que não conhecem, até que conheçam 

para então, deixarem de ser confusos. Inconscientemente 

vivendo, como o animal que desconhecia o porquê de seu ser, 

que desconhecia o porquê de sua origem, vivendo em um 

mundo sem saber por que e, por isso, tinham que viver como 

animal mesmo, desconfiando de tudo, fazendo confusão de 

tudo, sempre desconfiado, sempre com medo, sempre 

confuso, sempre na dúvida de tudo; será ou não? Vida mesmo 

de animal. 

 

O animal é inconsciente, por isso é animal e por ser 

inconsciente é que é desequilibrado, vive confuso pelo 

desequilíbrio. 

 

Agora vejam, para fazer o animal Racional chegar a 

conhecer o porquê ele assim é, quanto tempo de provar e 

comprovar, porque o animal é assim mesmo, mesmo tendo as 

provas, ainda fica duvidando: ―Será que é mesmo? Será que é 
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isto mesmo?‖ É do animal duvidar de tudo, basta ser animal 

para ser desconfiado, o bicho é desconfiado de tudo, duvida 

de tudo, faz confusão de tudo, porque o bicho não regula. Não 

regula por ser dominado por duas correntes, a elétrica e a 

magnética e estas duas correntes é que fazem com que o 

bicho, o animal, fique assim desregulado, porque uma hora 

está sendo atacado pelo magnético, pensa de um jeito, outra 

hora atacado pelo elétrico, já pensa de outro jeito e fica assim 

nessa dúvida, nessa balança. É do bicho, é do animal. 

 

Então, o animal só vai passar a regular certo quando 

desligar a parte animal do corpo, a parte elétrica e magnética e 

ficar somente ligado ao seu mundo de origem, pelo fluido 

Racional. Quando o fluido Racional elétrico desligar o fluido 

elétrico e magnético do corpo do animal Racional, sai a parte 

animal e então, sim, deixa de ser animal, porque desligou-se a 

parte animal do corpo. 

 

Então, aí, passa a regular equilibradamente, passa a 

regular Racionalmente e, não tem mais a parte duvidosa, a 

parte que faz com que o animal fique desequilibrado, a parte 

animal. O fluido elétrico e magnético uma vez desligado do 

corpo do animal Racional, afasta esta parte animal e ficam 

todos sob o domínio do mundo de sua origem: o Mundo 

Racional. 

 

Então, aí equilibram-se para o resto da vida, daí vindo o 

prolongamento dos anos de vida, por afastar-se, desligar-se a 

parte animal do corpo e então, cessando todos os males do 

corpo e todos os males da vida, todas as ruínas da vida e todas 

as ruínas do corpo, porque desligou a parte animal do corpo 

do aparelho Racional. 

 

Enquanto estiverem ligados ao elétrico e magnético são 

considerados animais, porque estão ligados a parte elétrica e 

magnética, que é a parte animal, o fluido do animal irracional 
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e é por isso que, depois de todos imunizados, vai ser um 

paraíso, vão viver felizes para o resto da vida, até a extinção 

dos corpos em matéria, mas para que consigam isto, é preciso 

a persistência na leitura, conhecer profundamente o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL e não superficialmente. 

 

Com a persistência na leitura vem o desenvolvimento 

Racional, pelo Conhecimento Racional, pelo conhecimento da 

Imunização Racional, o conhecimento e o reconhecimento. 

 

Está aí uma humanidade que nunca conheceu o que é 

felicidade, vai conhecer, por afastar a parte animal do corpo 

do aparelho Racional. 

 

E assim foi o princípio da terra, antes de ser terra era 

uma resina que saía de dentro da Planície, devido a quentura 

permanente do foco de luz que foi esquentando a Planície e o 

calor penetrando, começou a sair esta resina da Planície que, 

com o tempo, com o calor, começou a empolar, depois de 

empolada começou a ficar torrada, quer dizer, virando carvão, 

depois de carvão virou cinza, que é o que está aí, que 

denominaram de terra, poeira, é uma cinza, o pó é uma cinza 

e como sabem, os povos anteriores que se extinguiram em 

cima, fluidicamente, desta resina, geraram aí, o sexo feminino 

e os corpos que se extinguiram, fluidicamente em cima da 

Planície, o sexo, masculino. 

 

A Planície, com a quentura do foco de luz, foi 

amolecendo e cada vez mais mole, se tornando uma goma, 

depois desta goma um líquido grosso esse líquido afinando 

com o calor, afinando, até que virou água. Eis aí a origem da 

água e a origem da terra. 

 

Então, dizem: ―Por que não foi embargada a primeira 

deformação antes desta?‖ Não foi embargada a primeira 

deformação antes desta porque eles pensavam que iam muito 



253 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 6º O 

 

 

bem, iam progredindo muito bem e, por pensarem e julgarem 

que iam progredindo muito bem, não atendiam os chamados 

de atenção, julgavam que iam muito bem e o resultado foi se 

extinguirem, por virem perdendo as virtudes, como agora, 

nessa deformação, nessa segunda deformação. Todos pensam 

que vão muito bem com o progresso da matéria, todos pensam 

que estão certos, todos pensam que vão para melhor, não 

botando sentido na degeneração e tudo que se degenera 

enfraquece e diminui e, pela multiplicação, desaparece. 

 

Como agora, todos pensam que vão muito bem, que 

estão progredindo muito bem, que o certo é esse mesmo esse 

modo de vida, não prestando atenção na degeneração e para 

minguados todos vão, minguando cada vez mais pelo 

progresso da degeneração, tudo que se degenera diminui 

enfraquece e desaparece. Vejam as idades dos seus ancestrais, 

de séculos passados, vejam a duração do povo de outrora e 

vejam a duração do povo de agora. 

 

Vejam os povos antigos, como as durações eram longas. 

Vejam quantos anos viviam, vejam quantos séculos viviam e 

vejam o povo atual, uns insignificantes aninhos de vida e cada 

vez menos, pelo progresso da degeneração, tudo que se 

degenera enfraquece, diminui e assim, com a multiplicação 

desaparece, mas por não perceberem isto, acham que vão 

muito bem, que estão progredindo muito bem, que estão em 

grandes progressos. Os prósperos dias vindouros serão para 

muitos, mil anos esquecidos, por não prestarem atenção ao 

progresso da degeneração. 

 

O resultado do progresso da degeneração é a extinção 

dessa geração. Pelo progresso da degeneração, cada vez 

diminuindo os anos de vida, pelo progresso da degeneração. 

Hoje vai a cem, depois a sessenta, depois a cinqüenta, depois 

quarenta, depois trinta, depois vinte, depois quinze, com 

quinze anos já estão no fim da vida, vindo a extinção pelo 
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progresso da degeneração. Tudo que se degenera, enfraquece, 

diminui e, pela multiplicação da degeneração, desaparece. 

Pela multiplicação do enfraquecimento, pela multiplicação da 

degeneração, vem o desaparecimento dessa geração. 

Então, olhem os povos de outras épocas, as durações e 

olhem o povo de agora, as durações. Vejam quanto já 

enfraqueceram, quanto diminuíram e quanto se degeneraram, 

vejam os povos da era dos gigantes, a duração de cada ser era 

de séculos, vejam a duração dos primitivos selvagens, que 

duravam séculos, vejam as durações dos selvagens de outros 

tempos e de outras épocas em que eram rudes, não eram ainda 

alfabetizados e vejam a duração do povo de agora, que diz ter 

todo conforto. Se tem todo conforto era para durar muito mais 

e não muito menos. 

Vejam como estão ludibriados pelo progresso, acham 

que vão muito bem e não estão vendo que vão a regresso, que 

estão regredindo pelo progresso da degeneração e para 

minguados todos vão, todos vão indo e estão indo. 

Então, para que não chegue a extinção dessa segunda 

deformação, como chegou a da primeira, quando eram 

Racionais e foram perdendo as suas virtudes que se 

extinguiram, para que não chegue a extinção dessa geração é 

que veio ao conhecimento de todos, é que está aí em mãos de 

todos, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para levar todos de 

volta, de retorno ao seu verdadeiro mundo de origem, ao 

verdadeiro mundo de origem que é a PLANÍCIE 

RACIONAL. Este é que é o verdadeiro mundo do aparelho 

Racional esse mundo aí, por estar ligado ao fluido elétrico e 

magnético, é do animal irracional, é o mundo do animal 

irracional. 

O mundo do aparelho Racional é o Mundo Racional, 

mas por deformarem-se em animais Racionais, ficaram 

ligados à base do animal irracional. 
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Então, desligando a parte animal do corpo, deixam de ser 

animais Racionais e passam a ser aparelhos Racionais, ligados 

ao seu verdadeiro mundo de origem, pela Luz Racional, pelo 

fluido Racional que entra no seu ―eu‖. E daí então, recebendo 

todas as orientações precisas para o seu equilíbrio nessa vida, 

até vir a extinção desse corpo de lama, pois matéria é lama. 

 

Então, para que o animal Racional chegue à conclusão 

de sua verdadeira situação e da sua situação irregular, é que 

tem que explicar de todas as formas de todos os jeitos e de 

todas as maneiras, para a libertação do animal, que vive, 

como animal, confusamente, por ser animal. 

 

Para lapidar o animal e fazê-lo sentir o seu estado de 

animal e o seu estado de aparelho, o porquê do seu estado de 

animal e o porquê do seu estado de aparelho Racional é 

preciso uma infinidade de esclarecimentos, precisos para que 

saiam todas as dúvidas do animal Racional. 

 

E assim, vejam que labirinto tão grande entre o animal 

Racional, que chegou a ficar desse jeito, descompreendido 

desse jeito, parecendo que sabe muito e, no ver das coisas, 

reage, vendo a nulidade do seu ser, vendo que nada sabe e por 

isso vive a vida inteira a aprender, vive a vida inteira 

aprendendo e sempre aprendendo e morre sem saber, morre 

sem saber por quê. 

 

Mas o animal é assim mesmo, o animal Racional é 

convencido e pretensioso, é orgulhoso, é teimoso, é rebelde, é 

um nada pensando tudo ser; um nada, porque surgiu do nada 

sem saber por que, formou-se nesse tudo aparente e vivendo 

de aparências, desconhecendo a sua condição, ou 

desconhecido do seu ser e tendo-se como grande entendido de 

tudo, como grande sabichão. Pelo conhecimento de tanta 

cegueira ficou cego, ficou fanático; depois de fanático, que é 

esquecido do seu ser, fica convencido e esquece o corpo de 
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lama, o corpo de matéria sem saber por que, mas se fanatizou 

de que sabe esquece que é um sofredor sem saber por quê. 

 

Quem tem cultura suficiente para ser o melhor e maior 

conhecedor de tudo esquece que desconhece a sua origem 

desequilibrada, que desconhece a origem do mundo esquece 

que não sabe o porquê aí foi nascer, nem porque foi nascer 

nesse mundo; de experiência em experiência, para ver se 

acerta ou não, a vida inteira. Sofrendo a vida inteira e dizendo 

que sabe e o sofrimento em si mesmo, provando que nada 

sabe. Isto é do animal. 

 

O animal é convencido, é orgulhoso, é vaidoso, é prosa. 

Enfim, cheio de defeitos e não sabe por que, por ser 

deformado sem saber por que, cheio de defeitos. Não sabe o 

porquê e tem o convencimento e a prosa de dizer que sabe. 

Sabe o quê? Sofrer sempre sem saber por que e morrer sem 

saber por que, mas a vida do animal é de prosa, fingimento, 

aparências, orgulho, presunção e hipocrisia. Hipócrita porque 

aparenta aquilo que não é; no íntimo é uma coisa, por fora é 

outra, vivendo falsamente desse jeito, criminosamente e, por 

ser um criminoso e desconhecer que é um criminoso, é que 

está aí condenado a sofrer sem saber por quê. 

 

Agora é que estão sabendo e conhecendo o porquê de 

tudo isso e o porquê ficaram assim, horrivelmente desse jeito, 

uns contra os outros, numa guerra tremenda, guerreando para 

poder viver. Vida de bichos, de discussões, de brigas, de 

guerras, de trucidações, de invejas, de ambições sem limites, 

de ganâncias, querendo uns serem mais do que os outros; 

enfim, uma vida de bichos que não se entendem. Na mesma 

hora em que estão se entendendo, daí a pouco, por isso ou por 

aquilo, já estão desentendidos. Vida de bichos é a vida do 

elétrico e magnético. Essa vida cheia de preconceitos e cheia 

de defeitos, por serem deformados, nesse desequilíbrio, como 

animais. 
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Então, tratem de conhecer o que é IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL com a persistência na leitura, que a maior 

distração e o melhor passeio é o Livro na mão, para passarem 

a aparelhos Racionais e ficarem ligados ao seu mundo de 

origem como aparelhos Racionais. Como estão, estão como 

animais Racionais, por estarem ligados ao mundo dos 

irracionais. Como aparelhos Racionais estão ligados com o 

seu mundo de origem, ligados à eternidade, juntos dos 

eternos, unidos aos eternos da PLANÍCIE RACIONAL, por 

estarem ligados pela Luz Racional, pelo fluido Racional e 

estarem sendo iluminados pela Luz Racional, a verdadeira luz 

do aparelho Racional. 

 

Então, como aparelhos Racionais, felicíssimos para o 

resto da vida e como animais Racionais, infelicitados para o 

resto da vida, infelicitados em vida. 

 

Então, aparelho Racional é a pessoa ligada ao seu mundo 

de origem, a PLANÍCIE RACIONAL e como animal 

Racional, ligada ao mundo do animal irracional, do fluido 

elétrico e magnético, vivendo como bicho, vivendo 

desequilibrado, sofrendo sempre por viver como bicho, como 

animal Racional, por estar ligado ao fluido elétrico e 

magnético, que é do animal irracional. 

 

Então, tratem de ler e reler, para ser desligada a parte 

animal do corpo e passarem a ser aparelho Racional, ligados 

ao seu mundo de origem, o Mundo Racional, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Tratam de PLANÍCIE porque no Mundo Racional não 

existe deformação, não existem morros, não existem 

montanhas, não existem altos e baixos, não existe serra; é uma 

planície. Aí na deformação, é que existem serras, montanhas, 

picos; aí na deformação é que existem partes altas e partes 

baixas, por ser uma deformação. 
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Agora, o Mundo Racional é uma grande planície, muito 

maior que esse mundo aí deformado do elétrico e magnético, 

o mundo dos bichos, dos animais. 

Portanto, tratem de conhecer convictamente o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para que seja desligada a parte 

animal do seu corpo, para que cessem todos os sofrimentos da 

vida e do corpo. E assim está em mãos de todos, o 

conhecimento, o equilíbrio Racional, para passarem, a 

aparelhos Racionais por meio do conhecimento. 

Então, hoje, todos cientes do porquê do seu ser, do 

porquê de todos os seres, do porquê de assim serem, do 

porquê de tudo assim ser, do porquê da origem desse mundo 

e dele assim ser; misterioso enigmático e encantado. O animal 

Racional de maneira alguma podia solucionar a sua situação e 

a situação do mundo e por não poder solucionar a sua e a 

situação do mundo, tinha que sofrer cada vez mais. O 

sofrimento tinha que se multiplicar cada vez mais, por o 

animal Racional não ter condições de resolver o que mais 

todos estavam precisando: a solução do sofrimento, do 

extermínio, a solução da morte. 

E hoje, com estas soluções nas mãos, com os meios 

todos aí em mãos, não são mais para perder tempo. É ler e 

reler para se desenvolverem Racionalmente, deixarem de ser 

animais para serem aparelhos Racionais, por ser afastada a 

parte animal. 

Então, fica sendo aparelho Racional, ligado ao seu 

mundo de origem, o Mundo Racional, ligado pelo fluido 

Racional, pela Luz Racional e felicíssimo para o resto da vida, 

vivendo Racionalmente. 

Aí então, tudo dando certo na vida e vivendo mais do 

que tinha que viver, por vir o prolongamento dos anos de 

vida, por ser desligada a parte animal do corpo. 
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Então, aí, todos de parabéns consigo mesmos, todos 

sendo iluminados pela sua verdadeira luz, a luz da divina 

providência, a Luz Racional, a luz verdadeira do aparelho 

Racional. 

 

E assim, o fim da matéria, o fim da lama, do encanto, o 

fim desse mundo e de todos. Agora em mãos de todos, o 

princípio e o fim, o fim da vida da matéria, do sofrimento, do 

tormento; o fim da morte, o fim da condenação à morte, por 

ser desligada a parte animal do corpo. 

 

Todos aparelhos de regresso ao seu mundo verdadeiro de 

origem, o Mundo Racional, unidos e juntos aos seus irmãos, 

por serem Racionais. 

 

E assim, a vida do animal Racional, por ser animal, tem 

que ser uma vida atribulada, muito atribulada, por estar 

ligado, ao fluido elétrico e magnético, mas depois que o 

animal Racional passar pelo desenvolvimento do 

conhecimento, pela persistência da leitura, passará a aparelho 

Racional e como aparelho Racional, cessa o sofrimento do 

corpo e o sofrimento da vida. 

 

Então, é um aparelho elétrico e magnético em matéria 

fluídica elétrica e magnética, mas ligado ao seu mundo de 

origem, governado e dirigido pelo seu mundo de origem, 

recebendo todas as orientações precisas para a boa marcha, aí 

nessa vida e essa se tornando uma vida diferente da do animal 

Racional, por ser uma vida Racional, por estar ligado ao seu 

mundo de origem, cessando todo o sofrimento do corpo, por 

desligar a parte animal do corpo, que é o fluido elétrico e 

magnético e cessando todos os males da vida. 

 

Vivendo essa vida aí na matéria, mas Racionalmente e 

não como animal. Como animal, sujeito a tudo quanto é ruim, 

a tudo quanto é de mal e tudo quanto, é de tenebroso e 
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horroroso; sujeito a todos os males e por isso, como animal, 

sofrendo sempre, sempre sofrendo, ao passo que, ao passar de 

animal para aparelho Racional, é desligado o causador dos 

males do corpo e da vida, que é o fluido elétrico e magnético. 

 

Sim, porque não há efeito sem causa, se o animal 

Racional é um sofredor, sofre desse jeito, é exposto a todo o 

sofrimento, é porque existe a causa e a causa do sofrimento do 

animal Racional é a parte animal ligada ao corpo do animal 

Racional a parte elétrica e magnética. 

 

Esta é que é a causa de todo o sofrimento do animal 

Racional, por estar ligado ao fluido elétrico e magnético, que 

é do animal irracional. E então, é por isto que o animal 

Racional é sofredor. Está aí a causa do sofrimento de todos, o 

fluido elétrico e magnético, que é a causa de todos os 

sofrimentos do animal Racional, porque não há sofrimento 

sem causa. Se existe o sofrimento é porque existe a causa, se 

o animal Racional é sofredor é porque existe a causa e a causa 

é a parte animal ligada no corpo do animal Racional, o fluido 

elétrico e magnético. 

 

E assim, no passar de animal Racional para aparelho 

Racional é desligada a causa do sofrimento do animal 

Racional. 

 

Nunca ninguém soube por que o ser humano era um 

sofredor, porque a vida era de sofrimento até a morte, todos 

sofrendo sem saber por quê. Está aí o porquê da causa do 

sofrimento do ser humano. A parte animal ligada no corpo é a 

causa do sofrimento do animal Racional. 

 

Agora, por meio do conhecimento do mundo de origem 

do animal Racional, o animal Racional passa a ser aparelho 

Racional. Então, aí, desligando a parte animal do corpo e 

cessando todo o sofrimento da vida, de uma vez por todas e 
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todo o sofrimento do corpo, ficando o animal Racional imune 

ao sofrimento, por passar a ser aparelho Racional, ficando 

imunizado por meio do fluido de sua origem, o fluido 

Racional. 

 

Então, aí, tudo dando certo na vida do aparelho 

Racional, por ser orientado pelo seu mundo de origem, o 

Mundo Racional, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Vejam, nesta eternidade, quantas modificações já 

fizeram de monstros para selvagens, de selvagens atrasados 

para selvagens adiantados, de selvagens adiantados passando 

para o princípio desse progresso, do princípio desta 

civilização passando para civilizados, porque, no princípio 

ninguém entendia coisa alguma, falavam cantando, as 

formações das palavras foram feitas aos poucos, um inventava 

uma palavra, outro inventava outra e assim, de palavra em 

palavra, formou-se dezenas e milhares de palavras, para se 

entenderem e assim foram indo e chegando no princípio desta 

civilização. 

 

Com a multiplicação das invenções, das descobertas, 

com a multiplicação das invenções das palavras, começaram a 

nascer os alfabetos, os modos de se comunicarem e daí, o 

princípio de se entenderem, o princípio de se instruírem e 

multiplicarem cada vez mais os inventos das palavras, as 

invenções das palavras. 

 

Uns inventavam uma palavras, outros inventavam 

outras, outros descobriam outras e assim foi indo, até 

chegarem, já bem adiantados, a se entenderem perfeitamente, 

para daí então, fazerem descobertas, nascendo as invenções, 

as experiências, até atingirem o ponto em que estão, com 

muita luta, muito sacrifício, muito trabalho e muito tempo, 

que até bem pouco tempo eram muito atrasados. Este grande 

progresso é de um certo tempo para cá. E assim, vejam nesta 
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eternidade quantas modificações fizeram e quantas 

modificações estão fazendo e como tudo vai se modificando 

tão naturalmente, como agora vão se modificar estão se 

modificando em passar de animais Racionais para aparelhos 

Racionais e de aparelhos Racionais para Racionais puros, 

limpos perfeitos e sem defeitos, no seu mundo de origem, o 

Mundo Racional, a PLANÍCIE RACIONAL, chegando então, 

no seu lugar verdadeiro. 

Agora, vejam quantas modificações e quanta luta, quanto 

sacrifício com a luta da lapidação de tudo, das descobertas, 

das invenções, dos modos e dos meios enfim, que luta para 

chegarem ao seu lugar verdadeiro de origem, ao seu 

verdadeiro mundo de origem, o Mundo Racional, o mundo do 

aparelho Racional, a PLANÍCIE RACIONAL. 

Vejam quantas lutas, quanto sofrimento, quanto 

padecimento, quantos tormentos, quantas guerras, quantas 

brigas, quantas discussões, quantos desentendimentos. Isto 

não tem conta. Para chegarem todos no seu verdadeiro mundo 

de origem, quantas modificações e quantas transformações. 

Hoje, chegando ao ponto final da matéria, o ponto final 

desse mundo e todos regressando ao seu mundo de origem, 

todos de regresso ao seu mundo de origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL, por conhecerem e saberem de onde vieram, 

como vieram e para onde vão: para Racionais puros, limpos e 

perfeitos no seu verdadeiro mundo de origem, vão viver como 

aparelhos Racionais a vida aí terrena, de matéria, até que 

chegue a extinção naturalmente, vivendo em matéria fluídica 

elétrica e magnética, mas todos alegres, felizes e contentes 

por todos se entenderem Racionalmente, vivendo felizes para 

o resto da vida, até o término dessa vida impostora, dessa vida 

de matéria impostora por não ser a vida verdadeira. 

E assim, vejam o que foram e porque deixaram de ser o 

que foram, devido as multiplicações que vieram passando 
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para serem o que são e do que são, aquilo que eram: 

Racionais puros, limpos e perfeitos. 

 

Há muito vem o mundo e todos no mundo passando por 

uma infinidade de modificações. Então, criaram muitos 

nomes pelas épocas que passaram. Criaram o nome de era; em 

tal era, éramos assim; em tal era vivíamos assim, fomos 

assim; fomos assim em tal era, passou-se isto em tal era, 

passou-se aquilo. O tempo das eras, o tempo em que se 

entendiam normalmente, perfeitamente. 

 

Então, uma infinidade de era e já aí se entendiam 

perfeitamente, uma infinidade de era e já se entendiam 

normalmente. Das eras, passando para as épocas: época disto, 

fase daquilo, fases em que viviam assim, os costumes suas 

modas; com os seus modos de entender e com seu estilo das 

épocas. Passaram depois para as fases; fases disto, fases 

daquilo, fases em que viviam assim, os costumes eram assim, 

os modos eram assim. 

 

Uma infinidade de fases, sempre melhorando e passando 

tudo isto. Fase em que viviam assim, o regime era assim, 

governar era assim, as vestes eram assim; cada fase com seus 

modos e costumes e a variedades de modos de governar. 

 

E assim vieram lapidando, lapidando, lapidando até 

chegarem na fase dos regimes. Vamos reger assim, vamos 

reger desta forma que vai dar certo, vamos reger daquela e já 

bem adiantados nos regimes, vieram as modificações e 

grandes modificações. 

 

E aí estão elas, o que se multiplicam e vieram se 

multiplicando sempre com o fito de procurar melhorar sempre 

procurando melhoras, sempre com o fito de melhorar, sempre 

com o fito do bem, até chegarem ao ponto em que estão, para 

poderem entender o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 
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A cultura evolui, todos mais lapidados para chegarem a 

entender e compreender com a maior facilidade a 

INUNIZAÇÃO RACIONAL, mas vejam as lutas passadas, 

quantas modificações de modos de costumes, de tudo enfim. 

 

Tudo isto debaixo de muita luta, de muito trabalho, de 

muito sacrifício, de muito esforço; todos se esforçando para 

melhores dias, para um futuro melhor, um futuro brilhante. O 

ideal de todos sempre foi o de não sofrer, de amenizar o 

sofrimento, de acabar com o sofrimento, porque sempre 

pensaram no bem, sempre todos pensando no bem em 

melhorar sempre e este bem por encontrar, porque aí, no 

elétrico e magnético, como animais Racionais, não podiam 

encontrar nunca o bem. O bem aparente sim, mais o bem 

verdadeiro não. 

 

Hoje, conhecendo o porquê de tudo isso, sabendo o 

porquê de tudo isso e conhecendo o bem aparente. 

Descobrindo e conhecendo também o bem verdadeiro, que é a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Passaram pelos períodos bons, mais ou menos, críticos, 

de grandes embaraços, de grandes dificuldades entre todos. 

Na luta, sempre esperando dias melhores, um futuro melhor, 

um futuro bom. Sempre na ânsia das melhoras e sempre 

lutando e as melhoras, sempre ficando na vontade, por que o 

sofrimento sempre foi o maior brilhante do mundo. 

 

Quanto mais lutavam para terminar com o sofrimento, 

mais ele se multiplicava, mais os tormentos de todos se 

multiplicavam, não sabendo mais o que fazer para por termo 

ao sofrimento. Todos apavorados, com pavor de sofrer, 

fazendo tudo para não sofrer e sempre sofrendo. 

 

Essa sempre foi a vida do animal Racional. Tudo isso, 

porque não conheciam e não sabiam por que assim estavam 
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nessas condições, não sabiam o porquê do mundo e não 

sabiam o porquê de sua existência. 
 

Assim desse jeito, por não conhecerem as bases 

principais da vida e do porquê do mundo, tinham mesmo que 

sofrer sempre, porque não sabiam o porquê eram assim como 

são. Não sabiam o porquê da origem desse mundo, não 

sabiam o porquê nasceram aí nesse mundo, ignoravam o 

porquê da existência desse mundo, ignoravam o porquê da sua 

existência aí nesse mundo, desse jeito. 

 

E por serem assim, vivendo dessa maneira 

encantadamente, é que não podiam de forma alguma abolir o 

sofrimento, sofrendo sempre, sem saberem por que, morrendo 

sem saberem por que, sem saberem o porquê dessa natureza 

assim ser, do porquê foram feitos todos sofredores, do porquê 

foram feitos todos assim: mortais. Ninguém sabia. 

 

Então, perguntavam a si mesmo: ―Porque assim sou?‖ E 

respondia para si mesmo: ―Não sei, porque ninguém nunca 

me ensinou, porque este mundo assim é. Não sei responder 

por que ninguém nunca me ensinou.‖ E ainda mais dizendo: 

―Eu não sei e ninguém sabe por que vive aqui neste mundo, 

porque vivemos aqui neste mundo.‖ 
 

E ficavam assim, sem solução de coisa nenhuma, sem 

saber o porquê de coisa alguma, tinham mesmo que sofrer 

muito até que chegassem ter solução do porquê de tudo isso, 

do porquê dessa vida. 
 

Hoje, chegando tão naturalmente em mãos de todos e 

todos sabendo o porquê de tudo isso assim ser, o porquê do 

mundo assim ser, o porquê da vida de todos assim ser, o 

porquê de todos esses feitos e o porquê foram parar aí em 

cima dessa terra. Hoje todos completos, por conhecerem a 

―gêneses‖' verdadeira do mundo, com seus feitos, sua criação, 
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geração e formação. As repetições são necessárias para os 

confusos. Para uns tantos, para outros tantos não. E assim, 

tratem de ler, persistam na leitura, para irem se 

desenvolvendo Racionalmente pela persistência na leitura; 

lendo e relendo, lendo e relendo, para poderem passar de 

animais Racionais para aparelhos Racionais de aparelhos 

Racionais para Racionais puros, limpos e perfeitos, no seu 

verdadeiro mundo de origem. Há necessidade de explicar 

demais para uns tantos e para outros tantos não, mas este 

conhecimento é para todos, é para os confusos e para os que 

não são confusos, é para os bons interpretadores e para os 

maus interpretadores e por isso eis a razão das repetições. 

 

E assim, vejam quanto de luta, de lutas perdidas, de lutas 

ilusórias. A luta da matéria é ilusão e nada mais. Todos 

iludidos com a vida da matéria, todos iludidos desse jeito 

tinham que sofrer muito, porque um iludido é um traidor de si 

mesmo e por ser um traidor de si mesmo, sofre. 

 

Eis a razão de todos serem sofredores, sofrendo sempre, 

por viverem de aparências e quem vive de aparências tem que 

sofrer, quem vive de aparência é porque não está certo e não 

estando certo tem que sofrer as consequências da sua 

imposturices. Todos vivendo de aparências, aparentando 

aquilo que não são e quem aparenta aquilo que não é, é um 

iludido e um iludido sofre as conseqüências das suas ilusões. 

 

Então, por não conhecerem a vida, fizeram um 

julgamento da vida a seu modo de interpretar a vida. E vendo 

que a vida é de sofrimento até morrer. Vejam que desolação 

era a vida do animal Racional, vivendo como animal sem 

saber por que, vivendo assim desse jeito, de aparências sem 

saber por que, por não conhecerem a vida verdadeira. Se 

conhecessem a vida verdadeira não iam viver de aparências; 

quem vive de aparências está enganando a si mesmo e 

enganando ao seu próximo, por estar vivendo enganado. 



267 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 6º O 

 

 

Então, todos enganados com essa vida, porque não 

sabiam e não conheciam o porquê dela; e por isso, viviam 

desse jeito, por não conhecerem a vida verdadeira. Hoje todos 

conhecendo a vida verdadeira e porque ficaram assim desse 

jeito horrivelmente, vivendo de aparências, sem saber por 

quê. Quem vive de aparências, não está certo está errado. 

Então, todos querendo acertar e vivendo errados como é que 

podiam acertar. Vivendo de aparências e aparências, hoje é 

uma coisa, amanhã é outra, aparência não é verdade e por não 

ser verdade eis a razão do sofrimento. 
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A CONTINUAÇÃO DESSE CONHECIMENTO 

ENCONTRA-SE NO 7º VOLUME A SEGUIR E NOS 

DEMAIS, ATÉ O 21° VOLUME. 


