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O princípio e o fim do mundo. A salvação de todos. 
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A luz verdadeira do animal Racional é a luz do mundo de sua 

origem, a Luz Racional, do MUNDO RACIONAL. 
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ESTAMOS EM PLENA FASE DE 

APARELHO RACIONAL 

 

 

 

 
Esta é a descoberta dos dois mundos: o elétrico e 

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

mundo, que é a PLANÍCIE RACIONAL, de onde saímos 

e que deu conseqüência a este, por nos deformarmos em 

animais Racionais. 

 

E assim, com a leitura assídua deste conhecimento, 

adquire-se a Vidência Racional e o vivente verá a 

PLANÍCIE RACIONAL, o lugar de origem de todos. 

 

Neste conhecimento, a revelação dos dois mundos. 

 

O mundo já passou por uma infinidade de fases 

estamos agora na fase de Aparelho Racional. É a última 

fase da vida da matéria. A fase em que todos vão ficar 

aparelhados no seu Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 

 

E daí recebendo todas as orientações precisas, para o 

seu equilíbrio aqui nesta vida. A verdadeira Fase Racional, 

quando todos vão entrar em contato e se comunicarem 

com o RACIONAL SUPERIOR, recebendo todas as 

orientações transmitidas pelo RACIONAL SUPERIOR, 

para o seu equilíbrio aqui, nesta vida. 
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O ser humano é o parasita mais monstruoso que existe 

sobre a Terra em razão dos crimes hediondos que pratica 

contra as leis naturais. 

 

* * * 

 

O homem é um vago bicho sem destino, 

que nasceu em cima desta terra, 

sem saber por que, nem para quê. 

 

* * * 

 

Nesta Obra, vamos saber o porquê. 

 

* * * 

 

 
Conhecimento de retorno ao lugar de origem de 

todos, a PLANÍCIE RACIONAL, o nosso Mundo de 

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

como vieram e como vão. 

 

A salvação do animal Racional só pode ser feita pelo 

mundo de sua origem, o MUNDO RACIONAL, e mais 

ninguém. 

 

Esta é a descoberta dos dois mundos. O elétrico e 

magnético em que habitamos e o da PLANÍCIE 

RACIONAL, de onde saímos e que deu conseqüência a 

este em que vivemos. 

 

Com a leitura assídua deste conhecimento, adquire-se 

a Vidência Racional e o vivente verá a PLANÍCIE 

RACIONAL, o lugar de origem de todos. 



7 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 17º O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO 

 

 

 

 
 

Está aí o ponto glorificador do animal Racional, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo 

dentro dos seus lares a Luz Racional e sendo atendidos 

dentro dos seus lares. 

 

Não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois 

dentro dos seus lares são orientados em tudo, receberão 

todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. É como 

estão vendo, o conhecimento natural, não de ciência da 

imaginação de ninguém. Não é arte, pois ciência é arte e 

sim, de cá de cima, do outro mundo, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

Então, vem de outro mundo, que é da PLANÍCIE 

RACIONAL, todas as orientações precisas, dentro dos 

seus lares e onde estiverem para o equilíbrio de todos. 

 

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

de pregações, para pregar a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

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

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

precisas dentro dos seus lares. Do mundo de sua origem, 

receberão todas as orientações precisas, onde estiverem. 

 

Portanto, não há necessidade de templos, nem 

sinagogas por todos serem orientados dentro dos seus lares 

ou onde estiverem. Receberão todas as orientações 

precisas de seu Mundo de Origem, a PLANÍCIE 

RACIONAL. 

 

E assim está na hora dos animais Racionais vibrarem 

de alegria, todos vibrando de alegria, por terem encontrado 

com o seu verdadeiro Mundo de Origem, por encontrarem 

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

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

contentamento é geral, de forma que o animal Racional 

não saberá como agradecer de tanta alegria, a divina graça 

alcançada da mudança definitiva para o seu verdadeiro 

Mundo de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL. 

 

Este conhecimento não é para o comércio da 

exploração, e sim para a salvação de todos. 

 

Quer dizer: a volta de todos ao seu Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. O mundo verdadeiro do 

animal Racional é o MUNDO RACIONAL. 

 

A este conhecimento acompanha um emissário do 

Dono do Livro, o RACIONAL SUPERIOR, para fazer o 

que for necessário pelo leitor. 
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NOTA 

 

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

com o tempo, tinha que chegar à conclusão de encontrar 

em si mesmo, a IMUNIZAÇÃO RACIONAL e nela, o 

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

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

formados por esta natureza e por isso, dependem dela para 

viver, sendo então, formados por sete partículas e 

dependerem delas.” 

 
 

* * * 

 
 

NOTA DO RESPONSÁVEL. 

 
 

Esta Obra é o fruto da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

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

os conhecimentos da formação do mundo e dos seres que 

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

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

degeneração e deformação da natureza. 

 

Não é um conhecimento extraído do saber deste 

mundo e sim, a verdade das verdades, ditado pelo 

RACIONAL SUPERIOR entidade da PLANÍCIE 

RACIONAL, através do seu representante, responsável 

por esta edição. 

 
MANOEL JACINTHO COELHO 
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PLANÍCIE RACIONAL 

 

 

 
PLANÍCIE RACIONAL onde estavam os Racionais com o seu 

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

da IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

 

Parte Racional - Planície que não estava pronta para entrar em progresso. 
 

 

1º Começaram a progredir por conta própria; 

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

Racionais iam perdendo; 

3º Neste progresso já no fim da extinção daqueles corpos; 

4º Neste degrau durou uma longa eternidade para a formação dos corpos; 

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

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

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

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

veio aí a origem das estrelas; 

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

entendimento; iam soltando a voz; 

10º Gagos com algum entendimento, mas muito vago; 

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. 
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Mundo Parte por onde nós entramos que se deformou 

Racional 
PLANÍCIE RACIONAL - Curso Superior 

 
 

 

 

E ASSIM FOI NOSSO PRINCÍPIO 

DE ONDE NÓS VIEMOS 

 

 

 
ASTRAL SUPERIOR COM SEUS HABITANTES 

CURSO SECUNDÁRIO 
 

 

 

 

 

 

 

ASTRAL INFERIOR COM SEUS HABITANTES 

QUE CHAMAMOS DE ESPÍRITOS 

CURSO PRIMÁRIO DO ENCANTO 

 

 

 

FLUIDO 

ELÉTRICO 

E MAGNÉTICO 

 

 

 

 
 

SOL, LUA ESTRELAS, 

ÁGUA, TERRA, ANIMAIS E VEGETAIS 

AS SETE PARTES DO PORQUÊ ASSIM SOMOS 
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A FASE RACIONAL É A FASE DO MUNDO DE 

ORIGEM DE TODOS - O MUNDO RACIONAL. 

 

 
 

Agora conhecem a categoria consciente, a Fase 

Racional. Estão agora curados porque conhecem a Fase 

Racional, a categoria consciente e conhecem o porquê 

dessa categoria de animal ser inconsciente. Então, a 

categoria de Aparelho Racional, a categoria consciente 

por ser Racional; e a categoria inconsciente, por ser do 

animal Racional. 

 

E assim, vejam quanto penaram na categoria 

infernal de animal Racional. Agora, hoje todos cientes 

do porquê de todos esses perjúrios, por viverem numa 

categoria de loucos, categoria inconsciente, e o 

inconsciente é um doente que vive variando a vida 

inteira, por ser doente. Não sabiam que eram doentes, 

pensavam que eram bons, e vendo o resultado das 

doenças que é a multiplicação da destruição, a 

multiplicação do sofrimento. Quanto mais falam em 

bem, mais se multiplica o mal por serem doentes. O 

doente fica sempre pensando no bem, o bem aparente e 

não o bem verdadeiro. Por serem doentes admitem o 

bem aparente como se fosse o bem verdadeiro: estão 

muito bem e de repente, acabou a vida. Fulano estava 

tão bem. 

 

Então, estão vendo que tudo sempre veio para pior, 

pois estão vendo pela sua natureza que hoje é novo e 

amanhã é velho, hoje tudo pode, amanhã não pode com 
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coisa alguma. E então, uma coisa que está em destruição 

de si mesmo, essa coisa pode ser boa? Não! Só pode ser 

uma coisa doente, basta ser matéria para ser doente e 

por ser doente, por si mesmo se destrói. Hoje, é novo, 

aparenta ser bom; amanhã, é velho, foi se destruindo até 

se extinguir. Então, tudo que se destrói por si mesmo, é 

uma coisa que está doente; se estivesse bom não se 

destruiria, se fosse bom seria eterno, por não ser bom é 

que tudo se acaba, por ser ludo uma doença. A vida 

material é uma vida de doente, é uma doença e por isso, 

tudo se destrói, tudo se acaba. 

 

E assim, viviam nesta categoria de   animal 

Racional, sem saber o porquê deste grande mal 

atordoante que muitos estudavam, se aprofundavam nos 

estudos para encontrar unia justificação, uma explicação 

e nunca encontraram, porque ninguém nunca soube 

desvendar os mistérios que ai estavam, os mistérios 

sempre foram insolúveis. E então,   estudavam, 

estudavam, estudavam, para ficarem na mesma, para 

serem sofredores iguais aos demais. Se estudassem para 

deixar de sofrer, então estariam progredindo para o bem, 

mas quanto mais estudam, mais sofrem; para verem que 

tudo isso é uma doença, e por isso está aí o 

desequilíbrio total, todos desequilibrados, cada qual 

pensando de sua forma, de seu jeito, de sua maneira, 

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

maneira. E por isso, aí dentro deste monturo de asneiras, 

uns contra os outros, por serem doentes e muitas vezes 

contra si mesmos, tudo isso porque estavam na categoria 

de animal. O animal é inconsciente, e o inconsciente é 

um doente por ser inconsciente. Se fosse consciente 

seria bom, mas o inconsciente nunca soube o que é 

consciente, o consciente tem verdadeira convicção do 

seu ser, com base e com lógica, tem Conhecimento 
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Racional e o inconsciente sempre viveu sem base e sem 

lógica, uma vida aérea, vivendo à mercê das 

experiências. 

E assim, vejam que categoria infernal, a categoria 

inconsciente, a categoria de animal Racional. E por isso, 

estão aí, todos dentro do inferno, todos sofrendo. Uns 

tantos já nem se agüentam mais por serem doentes e por 

serem doentes vivendo de aparências a vida inteira, 

aparentando o que não são, aparentando aquilo que não 

é. Por serem doentes, vivendo de ilusões, dentro de uma 

podridão dessas, por ser uma podridão, nunca 

encontraram o certo. E por isso, a vida inteira de 

experiências em experiências, sempre à procura do certo 

e sempre por encontrar o certo; uma vida de doentes e o 

doente nunca se tem como doente. Ele vive variando a 

vida inteira e acha que está bom, que está bem e por 

viver variando, sofre. 

E assim, vejam a vida do inconsciente, do animal 

Racional. É como estão vendo a desregulagem do 

animal Racional: hoje gosta, amanhã não gosta: hoje 

ama, amanhã não ama; hoje quer, amanhã não quer. 

Tudo isso por serem inconscientes e o inconsciente é um 

louco, não regula. E daí, eis a razão e os motivos da 

grande monstruosidade pavorosa que existe 

universalmente, só mesmo coisa de loucos, por serem 

loucos mesmo, por estarem nessa categoria inconsciente 

de animal Racional. Está aí, justificada a causa da luta 

da multiplicação do sofrimento, da desumanidade, dos 

tormentos, do desequilíbrio de um modo geral, de uns 

contra os outros, por serem seres inconscientes. A 

loucura é tanta que criam tudo, inventam tudo para 

destruição de si mesmos e do seu próximo, coisa mesmo 

de inconsciente. A incompreensão é geral, hoje estão se 

compreendendo muito bem, amanhã já 
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incompreendidos, amanhã já inimigos, amanhã já 

querendo devorar um ao outro. 

E assim, vivem nessa permanente   desregulagem, 

por serem seres inconscientes, na categoria de animal 

Racional. 

Todos esses motivos que aí estão esclarecidos e 

repetidos são necessários para que todos saibam mais 

uma vez por que assim são e o porquê tudo assim é. Na 

categoria de animal, não podiam fazer nada de bom, só 

mesmo de mal e por isso, está aí a multiplicação do mal, 

por estarem na categoria de animal. O que é que um 

animal pode fazer de bom? Coisa alguma, pois ele já 

vive mal. 

E por ser um animal, só podia multiplicar o quê? O 

mal, como está aí a multiplicação dos males, do 

desequilíbrio, do desespero, do infortúnio, da loucura; 

enfim, de tudo que existe, por estarem nessa categoria 

ou porque estavam nessa categoria. 

Agora está aí a Fase Racional, a fase consciente. 

Estavam nessa categoria inconsciente, à procura do bem 

a vida inteira sem encontrar, à procura do certo a vida 

inteira, sem encontrar, por serem seres agonizantes, 

agoniados, por estarem na categoria de insaciáveis. O 

animal é um insaciável e o insaciável, o que é? E um 

louco, nunca está satisfeito pelo que tem, aparenta estar 

satisfeito, mas verdadeiramente nunca está e por isso, 

por fora se apresenta de uma maneira e por dentro, no 

seu “eu”, é tão diferente. Por dentro está querendo e diz 

que não quer; está gostando, diz que não gosta; está 

fazendo e diz que não faz; por dentro, está num nervoso, 

num desespero que não se agüenta e por fora 

aparentando uma calma e dizendo que está muito calmo, 

muito feliz. Está com a barriga vazia e diz que a barriga 
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está cheia e que não agüenta mais. Todos vivendo 

ridiculamente desta maneira,   completamente 

desregulados, devido ao fluido elétrico e magnético, o 

causador do desequilíbrio; uma hora pensando   mal, 

outra hora pensando bem, uma hora pensando bem, mas 

o bem aparente, não o bem verdadeiro. Na categoria de 

animal nunca existiu o bem verdadeiro, por ser uma 

categoria em destruição, por serem seres de matéria e a 

matéria por si mesmo se destrói até se extinguir. De 

forma que, todo bem que existe, é um bem aparente, 

aparenta ser bom, mas não é, aparenta ser verdade, mas 

não é, aparenta ser bonito, mas não é, é bonito hoje, feio 

amanhã, horroroso amanhã. 

É assim, a fase de destruição dos seres, a fase de 

animal Racional. 

E assim, há necessidade de todas essas repetições, 

de todas as formas, de todo jeito, de toda maneira, para 

o perfeito julgamento de um brilhante   entendimento 

para todas as camadas. E agora, todos tomando 

conhecimento da fase que entrou a governar, a Fase 

Racional e tudo mudando para o bem e a felicidade 

geral de todos; todos dentro da Fase Racional, sendo 

desenvolvidos Racionalmente   pela   persistência   na 

leitura e nascendo em todos a Vidência Racional, a 

vidência verdadeira da origem, do natural do Aparelho 

Racional. 

E assim, nascendo a Vidência Racional em todos e 

todos vendo tudo quanto é de Racional. Vendo o 

MUNDO RACIONAL, o mundo da verdadeira origem 

de todos e todos entrando em entendimento com seus 

irmãos, Habitantes do MUNDO RACIONAL, os 

habitantes puros, limpos e perfeitos; e todos ligados à 

eternidade, ligados ao seu verdadeiro mundo eterno, o 
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MUNDO RACIONAL, por estarem todos dentro da Fase 

Racional, a fase da verdadeira origem de todos. A 

origem é Racional e todos tinham que conhecer a sua 

origem e voltar ao seu Mundo de Origem. Daí, no 

terminar a vida da matéria, não nascendo mais aí, por a 

causa que é o corpo fluídico Racional, que deu origem 

ao micróbio para a formação do corpo em matéria 

elétrica e magnética, não estar mais dentro dessa 

deformação. Então, a causa já está aqui em cima, no 

Mundo de Origem; daí o fim da vida de todos, na vida 

da matéria, mas enquanto isto, vão vivendo 

Racionalmente, recebendo todas as orientações precisas 

para o equilíbrio de todos na vida da matéria, o 

equilíbrio Racional, o equilíbrio consciente e todos 

vivendo alegres, felizes e contentes por tudo ir dando 

certo na vida de todos. 

 

O MUNDO RACIONAL é um mundo muito 

grande, muito maior do que esse pedacinho que se 

deformou e que deu causa a essa deformação Racional 

que é esse mundo que habitam. 

 
E assim, todos hoje felizes e contentes, por 

encontrar o verdadeiro rumo certo que há muito 

procuravam, o rumo Racional. Há muito que todos 

esperavam uma solução no Universo, ou a solução do 

Universo. Há muito que muitos esperavam, 

principalmente os estudiosos, que sabiam que mais cedo 

ou mais tarde, tinha que chegar o dia da solução dessa 

deformação Racional, dessa imperfeição   Racional, 

porque sentiam e viam que era um mundo em evolução 

deformatória, um mundo em evolução poluída, um 

mundo em degeneração pelo enfraquecimento de tudo. 

Então, chegaria o ponto de transformação total pela 

poluição e pela degeneração, mas não sabiam a forma 
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que iria tomar, porque nunca souberam e nunca 

conheceram a causa da espécie desse mundo de matéria. 

 

Então, não sabiam que forma ia tomar, sentiam e 

viam o regresso pelo progresso da destruição, pelo 

progresso da poluição, pelo progresso da degeneração. 

Sentiam com os seus cálculos a transformação com o 

tempo, mas não sabiam como, nem a que ponto chegaria 

a transformação, porque prevendo sempre que tudo se 

transforma, sabiam a espécie de transformação e hoje 

vendo que os seus cálculos estavam mais ou menos 

certos, mais ou menos, porque ignoravam o fim, não 

sabiam como seria o fim. 

 

E hoje, estão vendo o fim e sabendo que o fim é um 

fim dos mais lindos possíveis, que não puderam prever 

que assim fosse, um fim tão natural, um fim 

brilhantemente Racional. Começaram como Racional e 

acabando como Racional, ficaram desconhecidos  da 

origem e agora encontraram a origem. 

 

Então, todos de volta ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, porque esse suposto mundo de matéria foi um 

mundo transitório, foi uma transição  como todos aí, 

vivem em transe, como a vida de todos, transitória e 

como a vida, o mundo também é transitório. Agora, 

chegando o fim deste cadafalso monstruoso que era um 

enigma para todos. Hoje, deixou de ser enigma por 

haver o esclarecimento do porquê de sua existência e da 

existência dos seres que o habitam. Então, a alegria de 

todos é uma alegria que nunca houve igual, por ser uma 

alegria Racional, a alegria consciente e por isso nunca 

houve alegria igual à alegria Racional, porque é uma 

alegria de satisfação lógica e de satisfação básica, é uma 

alegria consciente  do porquê  que está alegre, do  porquê 
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da alegria, ao passo que a alegria inconsciente era uma 

falsa alegria. Alegre hoje, chorando amanhã, alegria do 

inconsciente e a alegria consciente é a alegria positiva 

Racional. A alegria inconsciente é a alegria negativa por 

ser inconsciente. 
 

E assim, vejam o ponto culminante de satisfação 

Racional pela ilustração do conhecimento da origem do 

Aparelho Racional. 
 

E agora, todos aparelhados, quer dizer, ligados ao 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL, à alegria Racional. A felicidade Racional 

é a felicidade consciente, é a alegria consciente, é a 

alegria eterna, é a felicidade eterna, a paz Racional, a 

paz consciente, a paz eterna. 
 

E assim, todos felizes e contentes por viverem 

Racionalmente, por viverem conscientes  Racionalmente, 

se positivando assim as coisas, por conhecerem a base 

que é o MUNDO RACIONAL. 
 

Então assim, se justificando a lógica, por ter todos 

os pontos básicos, formal, Racional. Hoje é que estão 

vendo, sabendo e conhecendo a profundidade Racional 

do conhecimento consciente. Por ser consciente é que 

existe base e lógica, ao passo que na ciência 

inconsciente do animal Racional, nunca existiu nem 

podia existir base nem lógica e por isso, viviam todos 

tontos, todos a implorar em vão, todos perdendo tempo 

com a ciência inconsciente, com a ciência do animal. A 

ciência do animal por ser inconsciente, só multiplicava 

o mal, só multiplicava os males. Quanto mais estudavam 

mais sofriam, maior era o sofrimento, mais ruínas, mais 

tudo de ruim, por ser uma ciência inconsciente, sem 

lógica e sem base. 
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E assim, vivendo todos de experiências em 

experiências. Quem vive de experiências, de real nada 

conhece, nada sabe: quem vive de experiências não sabe 

se suas experiências estão certas ou se estão erradas, e 

as experiências todas erradas, por tudo ser aparência e 

aparências não são verdades. 
 

Então sonhavam que pensavam, que sabiam, mas 

viam e sentiam, que nada sabiam e por isso, e por nada 

saber, o sofrimento a reflorescer vertiginosamente a 

ponto de dizerem: “- Não há quem agüente esta vida 

insuportável que de certo, ninguém conhece coisa 

alguma.” 

Todos vivem apalpando, todos aventurando, todos 

experimentando para acertar ou não, todos em 

experiências a vida inteira e quem vive de experiência é 

porque não conhece o certo. Tudo isto por a fase ser 

inconsciente e o inconsciente tinha que ser assim 

mesmo, porque o inconsciente ignorava a formação real 

do seu ser e a formação real dessa deformação. Então 

tinha que viver de aventuras, aventurando sempre para 

ver se acertava ou não. Acertava sim, mas 

aparentemente e por isso, certo hoje   errado amanhã, 

hoje é certo assim, amanhã já não serve mais, o certo é 

outro. 

E assim, a vida inteira à procura do certo e nunca 

encontrando o certo, sempre procurando acertar   e 

sempre todos em desacerto, sempre por acertar, por 

viverem inconscientemente. O inconsciente não sabe o 

que faz e por isso, hoje está certo assim e amanhã já não 

está; amanhã, já o certo é outro. Hoje está certo assim, 

amanhã já não está; amanhã, já o certo é outro, vivendo 

inconscientemente, falando em certo, à procura do certo 

e o certo sempre por encontrar. Se fossem certos seriam 
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puros, limpos e perfeitos e não assim, seres cheios de 

defeitos. Então, nunca poderiam encontrar o certo. Onde 

se viu o imperfeito, cheio de defeitos, saber o que é o 

certo? Sabe o certo aparente, o certo sem valor, o falso 

certo. 

Vivendo horrivelmente, agonizando dessa forma, 

nunca puderam encontrar a forma do seu ser. Não 

podiam porque a ciência é arte tirada da imaginação de 

um ser imperfeito, cheio de defeitos, por ser 

inconsciente. É da imaginação do inconsciente. Tinha 

mesmo que se multiplicar o sofrimento, nunca que 

poderiam acertar, pois se são seres deformados, 

degenerados, cheios de defeitos, seres imperfeitos, seres 

de matéria podre, vivendo de aparências,   como 

poderiam encontrar o certo? Como poderiam acertar? 

Nunca. E por isso, sempre em remodelação de tudo, 

sempre renovando tudo, sempre procurando   ampliar 

tudo, as multiplicações das   ampliações,   as 

multiplicações das renovações, as multiplicações das 

mudanças. 

E assim, vejam que, na categoria que estavam, de 

animal Racional, o que de bom o animal podia fazer? 

Coisa alguma. O bom aparente, é bom hoje, amanhã não 

é; está bom hoje, amanhã não está; está vivo hoje, 

amanhã não está. O bom aparente, só na palavra, o bem 

aparente só na palavra, por ser uma categoria 

inconsciente, e o inconsciente por ser inconsciente já é 

um perfeito doente, completamente desequilibrado por 

ser imperfeito e por ser inconsciente é um ser variante. 

Quem varia não pode acertar; quem vive variando é um 

doente e um doente por si mesmo se destrói. 
 

Vejam, que o mundo de matéria sempre foi o 

mundo do inconformismo, todos inconformados, todos 
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insatisfeitos,   aparentando   conformados.    Está 

conformado hoje, amanhã não está, está satisfeito hoje, 

amanhã não está, está insatisfeito. 

E assim, a natureza variando, por serem seres livres 

pensadores, por serem inconscientes. Todos sempre à 

procura do bem, e o mal sempre se multiplicando; todos 

à procura da paz e a intranqüilidade sempre se 

multiplicando; todos à procura da felicidade e a 

infelicidade sempre se multiplicando. Então muitos 

acabavam dizendo: “- Este mundo é uma casa de 

loucos.” E por isso, cada qual com milhões de 

pensamentos, milhões de idéias e todas diferentes, e 

tudo diferente. Não pode mesmo coisa alguma dar certo, 

porque todos são diferentes, hoje um quer isso de um 

jeito, amanhã já o outro quer de outra forma e assim, 

sucessivamente. Então, dizendo: “- A humanidade é 

variante.” Hoje um diz: “- Assim é que está bom.” 

Amanhã vem outro e diz: “- Assim não serve, é de outra 

forma assim, assim, assim.” 

E assim, tudo em multiplicação de mudanças, em 

multiplicação de reformulações, em multiplicação do 

desequilíbrio e multiplicações de ruínas. Então, o 

inconsciente dizia: “- Este mundo é esquisito, chegamos 

em um ponto de desentendimento total que ninguém 

sabe o que quer e por isso, a multiplicação das guerras, 

das revoluções, das brigas e dos desentendimentos. Não 

há quem possa chegar a uma conclusão real, porque 

cada um obtém o seu ideal e cada um pensa diferente, 

cada um pensa da sua forma, do seu jeito, da sua 

maneira.” 

E então, nunca puderam chegar a um entendimento 

real, satisfatório, porque desconheciam a causa disso 

tudo, que são o fluido elétrico e magnético e as 
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influências astrais, as influências dos astros, mas tudo 

isso, sendo necessário para lapidação do animal 

Racional. E agora, todos cientes do porquê passaram por 

isso tudo, do porquê ficaram assim, vivendo nesse 

labirinto infernal, à procura do bem, pensando no bem e 

vendo sempre a multiplicação do mal. Hoje, todos 

cientes da causa de tudo isso, porque não há efeito sem 

causa e dizendo: “- É verdade! Quanto tempo perdido 

com esse monturo de asneiras de inconscientes, quanto 

tempo de luta perdida. Hoje estamos sendo cientes do 

porquê desse cadafalso da vida, das aventuras   da 

matéria e ficamos com pena de nós mesmos, de 

vivermos travados nesta guerra, nesta luta da vida da 

matéria e reconhecemos hoje, que fomos guerreiros 

vencidos na categoria inconsciente   de   animal 

Racional.”, mas tudo isso, foi bom para lapidação do 

animal Racional, para quando chegasse a Fase Racional, 

todos soubessem interpretá-la   e   reconhecê-la   e   dizer: 

“- Agora é que estamos certos, estamos na fase certa, a 

Fase Racional, a fase consciente e não nessa fase de 

inconscientes, do animal Racional. Vejam   como 

penamos demais para ficarmos mais ou   menos 

lapidados. E assim, hoje estamos vivendo e sabemos 

porquê estamos vivendo, porque estamos na fase 

consciente, na Fase Racional. 

Na fase de animal Racional, na fase inconsciente, 

não sabíamos o porquê que vivíamos. Todos vivendo 

sem saber o porquê de suas vidas. Então tinham que 

viver de aventuras, de golpes, enfim, uma estratégia 

artística dos aventureiros. 

Agora todos   vivendo   brilhantemente, 

Racionalmente, dentro da Fase Racional, dentro da fase 

consciente. E assim, hoje todos sendo lapidados 

Racionalmente, e aí vejam quanto já mudaram. Tu que 
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estás lendo, como estás mudado, já fizeste uma grande 

modificação. Como vivias e como estás vivendo! Como 

tu eras e como tu és hoje! Que diferença já fizeste! Tudo 

isso, naturalmente. E assim, vão mudando cada vez 

mais, sem sentir, nascendo a Vidência Racional em 

todos sem sentir e se tornando uma coisa comum e 

natural, sem sentir, sem abalo de espécie alguma, sem 

espanto, porque vem vindo tudo naturalmente. 

Vejam que tudo que é Racional é assim. Hoje, estão 

no maior ponto de felicidade de todos. Vê quanto já 

mudaste, como do preto para o branco. E cada vez 

mudarás mais, mas é preciso fazer o que estás fazendo. 

Relendo sempre para te desenvolveres Racionalmente, e 

quanto mais desenvolvido, mais mudado vais ficando; 

quanto mais desenvolvido, mais diferente do que foste 

vais ficando, até ficares integrado Racionalmente. 

Então aí,   vivendo Racionalmente,   orientados noite 

e dia, dia e noite, pelo seu verdadeiro Mundo de 

Origem, iluminados pela Luz Racional e tudo dando 

certo na vida de todos, por viverem Racionalmente. 

Hoje és um compreendido e antes eras um 

descompreendido, um confuso, como um animal, como 

um bicho, porque na categoria de animal Racional, 

vivias como bicho, por seres inconsciente. Agora, estás 

dentro da Fase Racional, muito diferente. 

Hoje tu vives sorrindo porque sabes por que vives e 

na categoria de animal Racional, vivias   chorando, 

porque vivias na indecisão de tudo, vivias amargurado e 

nervoso. Não é verdade? Irrequieto, não é verdade? 

Tenebroso, irreversível, furioso. Na categoria de animal 

vivias assim e agora como estás, tão diferente. Vives 

hoje, alegre, sorridente, porque tens convicção   do 

porquê estás vivendo. Agora vives tranqüilo, calmo. 
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Não és mais aquele que eras, tempestuoso, brigão; 

qualquer coisinha era pé para um barulhão, porque 

vivias inconsciente. O inconsciente é um desequilibrado 

com as influências do magnético; torna-se explosivo em 

certos momentos, e na categoria Racional é muito 

diferente, impera a calma e o equilíbrio. Vê quanto tu já 

mudaste e quanto ainda vais mudar para melhor. E 

assim é o tudo quando se conhecer tudo e o nada para 

quem não conhece nada. Passou-se a fase de animal 

Racional, a fase angustiante, das angústias, dos delírios, 

das esperanças, porque o inconsciente vive   de 

esperanças por ser inconsciente. A fase de animal, por 

ser animal, é uma fase negativa, por ser inconsciente, é 

uma fase negativa. Na fase de animal, todos vivendo de 

esperanças por serem inconscientes e a esperança dando 

sempre aquela vontade de vencer e todos   sendo 

vencidos pelo sofrimento. 

A esperança nasceu dos aventureiros. A esperança é 

irmã da aventura e sempre foi a última a morrer, porque 

muitas vezes estão com esperança  disso, esperança 

daquilo, esperança daquilo outro, com tantas esperanças, 

com muitas esperanças e daqui a um pouquinho acabou- 

se a vida e a esperança ficou aí para iludir e trair os 

demais. A esperança é a última que morre. Vai fazer 

uma viagem cheio de esperança, quando mal espera, fica 

no meio da viagem. E assim a vida dos inconscientes. 

Mas agora, acabou-se a fase de animal Racional, 

ficaram os seus feitos, os seus efeitos que são os 

remanescentes da fase de animal Racional, que são os 

seres que habitam nesse mundo que era considerado 

enigmático, por todos considerarem a sua origem 

misteriosa e a origem do mundo da mesma forma. 

Ficaram os remanescentes que agora estão tomando 

conhecimento do porquê a fase de animal Racional se 
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acabou, a fase inconsciente, a fase das esperanças e o 

porquê entrou a Fase Racional, a fase consciente, a fase 

positiva. Hoje, todos tomando conhecimento das 

modificações da natureza, das modificações naturais que 

assim tinham que ser, para que todos voltassem ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, ou para que todos voltem 

ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 

Então, está aí a Fase Racional, a fase do MUNDO 

RACIONAL, do mundo verdadeiro da origem do 

Aparelho Racional, por estar na Fase Racional. Na fase 

de animal Racional que se acabou, eram animais 

Racionais. Agora, na Fase Racional, são Aparelhos 

Racionais, porque estão aparelhados no seu verdadeiro 

Mundo de Origem, com o seu verdadeiro Mundo de 

Origem, com o MUNDO RACIONAL. Agora, todos 

começando a viver Racionalmente, por estarem dentro 

da Fase Racional, recebendo todas as orientações 

precisas do   MUNDO   RACIONAL   pelo 

desenvolvimento feito, pelo Conhecimento Racional, o 

desenvolvimento do seu próprio natural de Aparelho 

Racional. 

E assim, todos progredindo Racionalmente, por 

serem orientados Racionalmente e tudo dando certo na 

vida de todos. Todos vivendo alegres, felizes e 

contentes, por estarem ligados à eternidade, por estarem 

unidos aos seus irmãos do MUNDO RACIONAL, aos 

seus irmãos puros, limpos e perfeitos. No adquirirem a 

vidência do verdadeiro natural da origem de Aparelho 

Racional, nasce a vidência na própria pessoa e a pessoa 

vê tudo quanto é de Racional, vendo o MUNDO 

RACIONAL, vendo os seus habitantes, os seus irmãos 

Racionais puros, limpos e perfeitos, entrando em 

contacto com todos, conversando, dialogando, fazendo 
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conferências e daí se multiplicando o   progresso 

Racional e o equilíbrio verdadeiro do   Aparelho 

Racional. Por quê? Por estarem desligados dos dois 

fluidos monstros, os fluidos elétrico e magnético, que 

eram os causadores da desregulagem de todos. Vocês 

não pertencem a essa natureza do fluido elétrico e 

magnético e sim, pertencem à sua Origem Racional. 

Todos pertencendo ao MUNDO RACIONAL e daí, 

todos equilibrados eternamente, vivendo completamente 

diferentes, como do preto para o branco, porque, como 

animal Racional, viviam inconscientes e como Aparelho 

Racional, vivem conscientemente. 

E assim o progresso Racional é um progresso 

completamente diferente do progresso do animal 

Racional. É a mesma coisa: o progresso do selvagem é 

muito diferente do progresso do civilizado. E agora, 

mudando de uma fase para outra, o progresso Racional 

muito diferente do progresso do animal Racional, a 

orientação é uma só: Racional. E como animal Racional 

as orientações eram duas: uma hora sendo orientados 

pelo fluido magnético, outra hora sendo orientados pelo 

fluido elétrico. Então viviam desregulados, 

completamente desregulados e variando a vida inteira, 

devido estarem ligados, a esses dois fluidos; o elétrico e 

o magnético e às influências astrais que completavam o 

desequilíbrio. 

Então, por muito que todos procurassem se 

equilibrar, não podiam, devido essas   três   forças 

atuantes, sendo atuados por essas três forças; o fluido 

elétrico, o fluido magnético e as influências astrais 

(astros, signos e planetas). E então, aí uma das causas 

do grande desequilíbrio de todos universalmente. Por 

isso, vejam a causa da multiplicação do sofrimento e das 

multiplicações de todas as ruínas, devido ao 
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desequilíbrio proporcionado   por   essas   influências. 

Todos ignoravam até hoje, a causa do desequilíbrio de 

todos. Estavam aí servindo de joguetes, governados por 

essas influências destruidoras e os fluidos monstros que 

são a causa do desequilíbrio de todos, de todas as ruínas 

e as multiplicações das mesmas. 

Agora, chegou a Fase Racional, então todos dentro 

dessa fase, ficarão desligados dessas influências de 

elétrico e magnético e ficarão ligados ao seu verdadeiro 

Mundo de Origem, pela Luz Racional, que para melhor 

interpretação primária, se fala: é o Fluido Racional, mas 

não é o Fluido Racional, é a Luz Racional. 

Então todos ligados ao MUNDO RACIONAL. 

Racional é um pensamento só, é o equilíbrio, é uma 

influência só, de forma que não há desequilíbrio, é a 

regulagem perfeita do Aparelho Racional, que sempre 

pensou no bem, que sempre procurou o bem de si e de 

todos e sempre vítima do mal. Sempre pensou no bem, 

sempre procurou o bem, devido à origem ser Racional, 

devido ser de origem pura, limpa e perfeita. 

 

Então, agora, descoberta a origem, todos vão ficar 

como sempre idealizaram, mas   nunca   podendo 

encontrar, não podiam mesmo, por estarem ligados a 

esses dois fluidos, o elétrico e o magnético, embora 

sendo de origem pura, Origem Racional. 

Então, agora, descoberto aí a origem, a Fase 

Racional, todos ficando como   desejavam: bem sempre. 

O bem, se multiplicando sempre, todos equilibrados 

Racionalmente. 

Somente a origem é que podia equilibrá-los, 

equilibrar todos. Então, todos sendo orientados pelo seu 

verdadeiro Mundo de Origem, um pensamento só: 
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Racional. Então não há desequilíbrio, porque não estão 

mais ligados às influências do elétrico e magnético e das 

influências astrais, estão agora, ligados ao   seu 

verdadeiro Mundo de Origem e o pensamento é um só: 

Racional. 

Agora, vão viver como sempre desejaram e 

pensaram, vão viver bem felizes e contentes, porque 

tudo vai dando certo na vida de todos. 

Então aí, todos completamente realizados como 

desejavam. Todos pensam no bem, procuram o bem, 

desejam o bem de todos e de si mesmos, mas nunca 

poderiam encontrar o bem, por estarem ligados ao 

mundo ao qual não pertenciam, ao mundo do elétrico e 

magnético. 

Pertencem sim, ao MUNDO RACIONAL, por 

serem de Origem Racional. Então prevalecendo   a 

origem para a felicidade verdadeira, para a paz 

verdadeira de todos. 

E assim, tudo se multiplicando de bem e de bom e 

todos vivendo alegres, felizes e contentes, tendo imenso 

prazer de viver. 

Mas, da forma que viviam, ligados ao elétrico e 

magnético, muitas vezes se desanimavam até de viver, 

porque o sofrimento não faz graças para ninguém rir. O 

elétrico e magnético é a fase de lapidação do animal 

Racional. Por isso tinha que ser uma fase tortuosa. 
 

Então costumavam dizer: “- Nós somos 
sofredores.” Ainda mais diziam: “- A vida é de 

sofrimentos e de ilusões!” 

Falavam inconscientemente porque   não   conheciam 

a causa do porquê de assim serem, de assim estarem e 
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de assim ficarem. Ninguém conhecia a causa, agora é 

que estão conhecendo a causa de todo o sofrimento. 
 

E assim, vejam que agora chegaram no último 

degrau da vida da matéria. A Fase Racional é a fase da 

indicação da volta de todos ao MUNDO RACIONAL, 

terminando a vida da matéria, porque não são daí e sim, 

do MUNDO RACIONAL. Foram parar aí, como já 

sabem, por um passeio que quiseram dar, por livre e 

espontânea vontade, por entrarem pelo pedaço que não 

estava pronto para entrar em progresso. 
 

Há muito que todos vêm se renegando da vida de 

sofredores, da vida de sofrimento, da vida de ilusões, da 

vida do nada, da vida da luta do nada pelo nada e que 

acaba tudo em nada. Então, que adianta lutar pelo nada? 

Nada. Era uma vida de inconscientes, lutando por uma 

causa perdida e quem luta pelo nada, está perdendo 

tempo, por uma causa perdida. Quem luta pelo nada, 

está perdendo tempo por uma causa perdida, mas a 

inconsciência não deixava enxergar tamanho absurdo. E 

por isso, julgavam a vida ser esta mesma, como se 

soubessem com base, o que diziam; como se soubessem 

o porquê da vida e o porquê do mundo. Falavam 

inconscientemente. 
 

Hoje, todos sabendo o porquê da vida, o porquê do 

mundo, o porquê da existência de tudo e de todos e a 

causa de tudo isso. 
 

E assim vejam, que hoje, chegaram no ponto final 

da vida universal, por todos estarem integrados à 

eternidade, que é o MUNDO RACIONAL. 
 

Hoje, todos conhecem e sabem o porquê que aí 

nasceram, por que nasciam e o porquê não vão nascer 
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mais. Hoje todos conhecem o seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. Hoje todos possuindo 

a Vidência Racional, os que ainda não possuem, vão 

possuir, porque ainda não estão bem desenvolvidos pelo 

Conhecimento Racional, precisando a persistência na 

leitura de ler e reler para o desenvolvimento Racional e 

nascer em si mesmos a vidência do seu verdadeiro 

natural de Racional, a Vidência Racional. Hoje, todos 

considerados já dentro do seu verdadeiro Mundo de 

Origem, dentro do MUNDO RACIONAL, por estar aí a 

Fase Racional, a fase do MUNDO RACIONAL. 
 

Então, é ler e reler para nascer em si mesmo a 

Vidência Racional. 
 

E assim, vejam o ponto culminante que alcançaram, 

o MUNDO RACIONAL, o seu verdadeiro Mundo de 

Origem. 
 

Como animais Racionais, procuravam de todos os 

modos, de todas as formas e de todas as maneiras, 

chegar a este ponto de conhecerem a sua verdadeira 

origem, o seu verdadeiro Mundo de Origem e entrar em 

contacto com ele, saber o porquê que ficaram nessa 

situação de animal Racional. 
 

Hoje, todos cientes de toda essa trajetória que 

fizeram daqui de cima até aí embaixo, as fases que se 

passaram e que terminaram até chegarem na fase em que 

estão, a Fase Racional, a fase de Aparelhos Racionais. 

Então, nesta fase vem o prolongamento dos anos de vida 

de todos, porque todos terão prazer de viver; prazer de 

viver, porque se desligaram do mundo elétrico e 

magnético e imunizados a todas essas influências do 

elétrico e magnético. Imunizados pelo seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 
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Então cessando o sofrimento de todos, o sofrimento 

da vida e vindo o prolongamento dos anos de vida, 

porque vão viver felizes e contentes, equilibradamente, 

Racionalmente, se tornando a Terra um verdadeiro 

Paraíso Racional. 

 

Vejam quantas modificações já fizeram com as 

fases todas que já se passaram e que modificação 

brilhante estão fazendo,   de   animal   Racional 

inconsciente para Aparelho Racional consciente. 

 

E a fase mais brilhante, universalmente, é a Fase 

Racional. A fase da união, da verdadeira união de todos; 

da verdadeira compreensão de todos, por ser tudo 

Racional. Então todos se entendendo, todos se 

compreendendo, todos unidos Racionalmente, todos 

pensando de uma forma só: Racional. Então, todos se 

entendendo, havendo   a   verdadeira   fraternidade 

Racional. Um pensamento só: Racional. Um equilíbrio 

só: Racional. 

 

Como animal Racional, ligados às influências do 

elétrico e magnético e às influências astrais, cada qual 

com pensamento diferente um do outro, devido estarem 

dentro de uma deformação elétrica e magnética, uma 

degeneração elétrica e magnética. 

 

Na Fase Racional completamente diferente, tudo 

Racional. E então todos se entendendo Racionalmente. 
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A PAZ UNIVERSAL SOMENTE POR MEIO DA 

CULTURA RACIONAL. 

 

 

 
 

E assim, há a verdadeira paz universal, por todos se 

entenderem Racionalmente, por todos serem orientados 

Racionalmente, no seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. Então aí, todos equilibrados 

Racionalmente, o desequilíbrio era na fase de animal 

Racional, na qual não podia haver equilíbrio de forma 

alguma, devido os dois fluidos: elétrico e magnético, e a 

ação das influências astrais que desequilibravam todos. 

A vida se tornava um inferno e descompreendida. Na 

mesma hora que estavam se compreendendo, daí a 

momentos descompreendidos, devido o   desequilíbrio 

feito por essas influências naturais. 

 

Agora hoje, dentro da Fase Racional, a orientação é 

Racional. Racional é puro, limpo e perfeito, daí então 

tudo dando certo na vida de todos, e todos vivendo 

Racionalmente e progredindo Racionalmente.   O 

progresso positivo não é como o progresso do 

inconsciente, do animal Racional: hoje uma coisa, 

amanhã já é outra e depois outra. O animal em 

lapidação, assim tinha que ser, por não estar no seu 

lugar verdadeiro, e hoje já a bem-dizer estão, por 

estarem dentro da Fase Racional, a fase consciente. 

 

Agora é somente ler e reler diariamente, para se 

desenvolverem Racionalmente e nascer a Vidência 
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Racional em si mesmos, e ai vendo tudo quanto é de 

Racional, como estão vendo aí o sol, a lua, as estrelas e 

os planetas, por estarem ligados ao fluido elétrico e 

magnético, e com a vidência elétrica e magnética. 

Ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, nascendo 

a Vidência Racional, vêem tudo quanto é de Racional, 

mas para isso, é preciso persistência na leitura, ler e 

reler para se desenvolver Racionalmente. Livro na mão, 

o melhor passeio e a melhor distração, é o Livro na mão, 

para se desenvolver Racionalmente e nascer a Vidência 

Racional, a vidência desejada por todos para verem o 

mundo de sua verdadeira origem, o MUNDO 

RACIONAL, e não perderem mais tempo, que tempo, já 

perderam demais. Agora não há mais tempo a perder, já 

perderam tempo com esse nada, já perderam tempo 

demais. Agora é o Livro na mão, a melhor distração e o 

melhor passeio, os Livros nas mãos. Chega de caducar 

como animal Racional inconsciente, agora é preciso que 

notem bem que já são conscientes, não são mais 

inconscientes, porque tomaram conhecimento da causa 

universal. 

 
Então, não é mais para perderem tempo com o 

nada, com as ilusões. O inconsciente, sim, é um iludido, 

por ser inconsciente: O inconsciente vive iludido, vive 

de ilusões, por ser inconsciente, vive de esperanças, por 

ser inconsciente, não sabe por que vive, por não saber a 

causa da sua existência, da sua vida, vive 

inconscientemente e quem vive inconsciente, vive 

iludido, por ser inconsciente. Agora, não sendo mais 

inconsciente, conhece a fase inconsciente e a fase 

consciente. Então, quem vive conscientemente, sabe que 

não pode viver mais como vivia na categoria de animal 

Racional, e sim, viver dentro da categoria que está, a 

categoria Racional. 
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E então o que é preciso? Livros na mão. O melhor 

passeio e a melhor distração são os Livros nas mãos, 

para verem mais depressa o MUNDO RACIONAL, o 

seu verdadeiro Mundo de Origem; para nascer em si 

mesmos, o mais depressa, a Vidência Racional e verem 

o seu verdadeiro Mundo de Origem. Então, aí é que vão 

ficar completamente deslumbrados, por verem o seu 

verdadeiro Mundo de Origem e os seus irmãos, mas para 

isso é preciso persistência na leitura. 

E assim é que é lindo viver, viver sabendo por que 

vive, vivendo Racionalmente, vivendo com consciência, 

vivendo conscientemente e não viver como um animal 

inconsciente, como um animal que desconhecia o 

porquê era um animal, que desconhecia o porquê era 

variante, que desconhecia o porquê   era   inconsciente, 

que desconhecia o porquê da loucura de todos, que 

desconhecia a causa que o originou, que deu origem a 

tudo isso, a todo esse presépio deformado inconsciente. 

Hoje você conhece perfeitamente o porquê de tudo 

isso e dizendo consigo mesmo: “- Eu hoje sou feliz, 

porque vivo Racionalmente, orientado pelo meu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, 

hoje vivo feliz e quando vivia como animal Racional, 

que infelicidade. Como eram todos infelizes, porque 

como animal Racional ninguém sabia o porquê que era 

animal Racional. Eu não sabia por que eu era um animal 

Racional.” 

E assim, vejam a vida do animal Racional e vejam 

hoje a vida do Aparelho Racional. Agora, têm que ter 

paciência com os que estão ainda no curso primário, 

porque têm os retardatários, os mais rebeldes, os mais 

teimosos, então é preciso ter muita paciência, muito 

carinho com todos que ainda não conhecem o que você 

conhece, ainda não sabem o que você sabe. 
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Mas os retardatários, também chegarão lá, não é 

hoje, é amanhã, chegando assim, o dia de todos, porque 

a verdade é uma só e o caminho é um só. A estrada 

verdadeira é uma só, a Estrada Racional. 

 

E assim, o MUNDO RACIONAL em festa por 

todos estarem dentro da Fase Racional, então, o 

MUNDO RACIONAL completamente satisfeito, todos 

alegres e felizes, por estarem vendo a volta de seus 

irmãos que são todos que se deformaram em matéria, 

que se degeneraram em matéria, elétrica e magnética. 

 

Então, todos contentíssimos por verem todos de 

volta para o seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL, a origem verdadeira do Aparelho 

Racional. 

Agora é somente ler e reler, para nascer em todos a 

Vidência Racional, relendo estão se desenvolvendo 

Racionalmente,   depois de desenvolvidos, desenvolvendo 

a Vidência Racional, vendo a Luz Racional noite e dia, 

e vendo o seu verdadeiro Mundo de Origem noite e dia, 

a maior felicidade de todos, a verdadeira felicidade, a 

felicidade Racional. 

 

Mas, tem os rebeldes, os teimosos, que não chegam 

hoje, chegam amanhã, são os remanescentes da fase que 

se acabou, a fase de animal Racional. 

 

Não é hoje, é amanhã, mas todos têm que entrar 

nesta porta do mundo verdadeiro de todos, a Porta 

Racional, que é o Livro, que é o Conhecimento 

Racional. 

O animal sempre foi assim, teimoso, rebelde, 

devido às influências do elétrico e magnético, 



38 
 

CULTURA RACIONAL – 17º O 

 

 

envaidecido com as ilusões. Os mais iludidos sempre 

são os inconscientes, convencidos na sua inconsciência, 

têm o nada como se tudo fosse, sem saber o porquê do 

nada, julgando o nada tudo ser. 

Agora, com a Fase Racional na Terra, tudo 

mudando de bem para melhor. 

As ruínas sumindo e o bem de todos se 

multiplicando: a multiplicação do bem e de tudo de bom 

para todos, por a fase ser Racional, a fase do verdadeiro 

equilíbrio do Aparelho Racional. A fase que há muito, 

muitos esperavam e imploravam. 

E assim, hoje todos dentro do MUNDO 

RACIONAL, por todos estarem ligados ao MUNDO 

RACIONAL, e por todos serem orientados 

Racionalmente, no seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 

Então, agora tudo mudando de bem para melhor 

ainda, a multiplicação de tudo de bom, a multiplicação 

do bem por todos viverem Racionalmente. 

Quem vive Racionalmente recebe a orientação 

Racional, e vive conscientemente. 

A vida consciente, é uma vida positiva e a vida 

inconsciente, é uma vida negativa. Então, agora é ler e 

reler para se desenvolver Racionalmente por meio do 

Conhecimento Racional e aí, nascendo a Vidência 

Racional em todos e todos vendo tudo quanto é de 

Racional. 
 

Hoje, vindo a Fase Racional, a fase do equilíbrio de 

todos. Esta é a última fase da vida da matéria, da ligação 

de todos ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o 
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MUNDO RACIONAL. Todos ligados ao MUNDO 

RACIONAL e iluminados pela Luz Racional. Todos 

vivendo Racionalmente, brilhantemente e tudo dando 

certo na vida de todos. 
 

E assim, essa fase, a fase consciente, a fase 

positiva, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos, a fase 

que ninguém esperava porque ninguém conhecia as 

mudanças da natureza, ninguém sabia das mudanças da 

natureza. Sentiam os efeitos, mas desconheciam a causa, 

desconheciam a causa das mudanças, porque não há 

efeito sem causa. 
 

Tudo desenrolou no Universo esse desequilíbrio 

apavorante. Ninguém sabia o por quê. Todos viam o 

desequilíbrio da humanidade, mas ninguém sabia o 

porquê, ninguém sabia a causa. 
 

Hoje estão sabendo da mudança de fase; terminou 

uma fase e entrou outra. E nessa mudança, o 

desequilíbrio, por não conhecerem a fase que estão 

conhecendo agora, a Fase Racional. 
 

E assim, é grande o desequilíbrio da humanidade. A 

causa do desequilíbrio foi a mudança da fase que 

acabou, que era a fase de animal Racional, entrando 

outra em vigor, que é a Fase Racional. 
 

Hoje, todos cientes do porquê desse desequilíbrio, 

não podendo culpar ninguém, porque   são movimentos 

da natureza. Culpar sim: a natureza! 
 

E assim, vejam que hoje estão ligados ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, 

por estar em vigor, a Fase Racional, daí surgindo o 

equilíbrio de todos, o equilíbrio Racional, pelo 
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conhecimento e reconhecimento da fase que chegou ao 

mundo sem ninguém esperar. Sem ninguém esperar, 

porque ninguém estava a par das mudanças da natureza. 

Viam os seus efeitos, mas desconheciam a causa. A 

causa são as mudanças naturais da natureza. 

 

Hoje, todos felizes e contentes, por estarem cientes 

de todos esses acontecimentos da natureza, e os efeitos 

sobre todos. 

 

Hoje, todos cientes da causa que não conheciam e 

dos seus efeitos. 

 
Hoje, todos tomando suas providências e entrando 

na Fase Racional, para ficarem amparados, protegidos e 

orientados pela fase que substituiu a outra que terminou, 

a fase de animal Racional. 

 

Assim, todos aparelhados no seu verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL e sendo orientados 

Racionalmente, para o equilíbrio e o bem-estar de todos 

que desconheciam as mudanças naturais da natureza. 

 
Agora, todos dentro da Fase Racional, vivendo 

Racionalmente. Tudo dando certo na vida de todos. 

Todos vivendo como nunca viveram e dizendo: “- É 

verdade! Eu nunca vivi como estou vivendo. Agora que 

estou vivendo dentro da Fase Racional, eu sinto que 

estou tão diferente de como vivia antes.” 

 

E assim serão todos. Vão mudando sem sentir, aos 

poucos, naturalmente, e quando perceberem estarão 

completamente modificados do que eram e dizendo: “- É 

verdade! O que eu fui, o que eu era e o que sou! Estou 

completamente mudado em tudo por tudo, em tudo por 
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tudo mudei muito mesmo! Eu era feroz e agora estou 

manso, estou calmo. Encaro a vida tão diferente do que 

encarava. Hoje, eu estou vivendo graças ao 

Conhecimento Racional. Dantes eu não vivia, eu 

vegetava, por tudo eu me aborrecia, por tudo me 

incomodava, não tinha sossego, doente, enfim, era um 

perturbado e a perturbar aos demais. 

 

Hoje, tão mudado do que eu fui! O elétrico e o 

magnético me castigou bastante. Foi bom para me 

lapidar! 

 

Hoje estou completamente mudado sobre todos os 

pontos de vista. Tudo me corre tão bem. Estou calmo, 

levando uma vida como nunca levei. Estou calmo, estou 

paciente, estou equilibrado Racionalmente. Todos me 

acham diferente. O que eu fui e o que eu sou.” 

 

E assim é tudo na vida. Hoje é uma coisa, amanhã é 

outra e depois outra e assim sucessivamente.  E vão 

mudar muito mais ainda com a lapidação do 

Conhecimento Racional. O Conhecimento Racional vai 

lapidando todos cada vez mais, até ficarem 

equilibradíssimos, integralmente, no ser Racional, mas 

para tudo isso é preciso ler e reler para sentir o 

conhecimento dentro do seu “eu”, e daí haver a 

lapidação. Para ver que o mundo estava numa confusão 

tão grande, que fazia com que todos vivessem confusos, 

sem saber onde iam parar com tantas indecisões, 

desorientados, embrutecidos pela rudez do elétrico e 

magnético. Viviam uma vida de desgostos, com tantas 

contrariedades, com tantos aborrecimentos e amolações. 

 

Então, tinha hora que a pessoa ficava desanimada 

de viver. 
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Uma vida sem futuro, esperando a morte a todo 

instante. Qual e; o futuro? Morrer! Porque a vida se 

resume num período insignificante de anos de vida, tudo 

num instante passa, e quando a pessoa abre os olhos, já 

está acabada, já está cansada, já não agüenta mais a 

vida. Então, daí esperando a ordem natural das coisas. 

E assim, uma vida sem futuro, uma vida de um 

futuro muito triste, por tudo ser despedida da vida. 

Muitos   vivendo   acabrunhados,    desgostosos, 

preocupados com a vida, muito preocupados com a sua 

situação e com a situação dos demais e dizendo: “- O 

que é que nós viemos fazer aqui em cima desta terra? 

Sofrendo, vivendo iludidos, vivendo de esperanças, 

vivendo de sonhos, fantasias e ilusões. De repente, lá se 

foi a vida. Acabaram-se os sonhos, acabaram-se as 

ilusões. Vivemos aqui preocupados a vida inteira até 

morrer, e não sabemos porquê a vida se constitui assim. 

Tudo contra nós.” 

E assim, se lastimando como um guerreiro vencido, 

que lutou tanto para acabar em nada. A glória do nada o 

que é? Nada! 

Assim, sempre foi a vida dos inconscientes, uma 

vida de lutas constantes noite e dia. A luta do nada pelo 

nada para acabar em nada. O que adianta? Nada! O que 

adiantou? Nada! Quem luta pelo nada, só mesmo um 

inconsciente. O inconsciente não sabe o que faz, pensa 

que sabe. Não sabe de onde veio, não sabe para onde 

vai, não sabe por que nasceu em cima dessa terra, não 

sabe para que nasceu. Não sabe o porquê do mundo, 

vive inconsciente. Não sabe a sua origem. Sabe que é 

um animal Racional, mas não sabe onde está a origem. 

Vejam como viviam num verdadeiro inferno, quem 

vive num inferno vive inconscientemente, e por viver 
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num inferno, viviam uns contra os outros, levando uma 

vida espinhosa, espinharenta, cheia de   preocupações 

noite e dia, e daí sofrendo sempre. Muitas vezes 

querendo dormir sem poder, por isso ou por aquilo. 

Vida espinharenta, a vida de sonhos e ilusões, a vida de 

aparências, aparentando sempre o que não são para 

poderem viver. 

E assim, nessa vida inconsciente, nessa vida de 

animal Racional, o sofrimento aumentando sempre e 

quanto mais sofrem, mais têm que sofrer. O sofrimento 

sempre se multiplicando por serem inconscientes. O 

inconsciente é desequilibrado, e daí a razão do 

desequilíbrio de um modo geral, por estar na categoria 

de animal Racional, E o animal é inconsciente. O 

inconsciente vive iludido e vive de aparências, vive 

sonhando, vive de experiências e de aventuras. Vive de 

experiências em experiências sempre, por ser 

inconsciente. O inconsciente não sabe o que faz, não 

sabe o que diz e não sabe o que quer e por isso, sofrendo 

sempre, penando sempre, agoniado sempre, agonizando 

sempre. O inconsciente é um doente: doente sempre, por 

viver variando. Quem varia não regula. E quem não 

regula, não pode viver bem, tem que viver mal. porque 

não regula, é inconsciente. Tudo por estar na categoria 

de animal. 

O animal nunca soube por que era um animal. 

Nunca soube o porquê assim foi feito, assim foi gerado, 

assim foi criado como um animal. O animal nunca soube 

o porquê de sua origem, a não ser agora, e por não saber 

o porquê de sua origem, sempre viveu enganado. E por 

viver enganado, sempre viveu de aparências, sempre 

viveu de ilusões, sempre viveu de sonhos, sempre viveu 

de fantasias, sempre viveu de esperanças. Sempre 

aventurando e experimentando por desconhecer a razão 
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verdadeira do seu ser. Então, a vida sempre foi esta: 

todos num labirinto  infernal, brigas, discussões, uns 

contra os outros, doentes, preocupados, uma infinidade 

de coisas relacionadas com a vida inconsciente. 

E assim vivendo e muitas vezes dizendo: “- Eu não 

agüento mais sofrer desta maneira. Eu não   agüento 

mais, eu não suporto mais viver assim. Não há quem 

agüente viver assim; antes uma hora de morte, do que 

sofrer tanto.” E na hora do desespero, pensando, falando 

e blasfemando contra a sua própria existência, por não 

saber o porquê de sua existência, por não saber a causa 

de sua existência, desse tufão de angústias, por pensar 

sempre que está certo e vendo tudo ao contrário, porque 

o certo nunca existiu na classificação do animal 

Racional. 

O certo nunca existiu na fase inconsciente, e por 

isso todos à procura do certo, sempre por encontrar o 

certo, sempre por acertar, sempre procurando acertar e 

sempre por acertar. 

Vivendo assim uma guerra, num labirinto infernal, 

em busca de melhoras, sempre na ilusão de melhorar e 

sempre piorando. Se aparentemente melhora de um lado, 

piora de outro. Então, as melhoras nunca compensaram. 

Vejam que vida! 

 
Hoje, conhecendo e sabendo o porquê de tudo isso, 

a causa de assim serem, a causa de assim estarem e a 

causa de assim viverem. 

 
Hoje, conhecendo o certo dos certos, conhecendo a 

fase consciente, a Fase Racional, a fase da mudança de 

todos para o seu verdadeiro mundo, o MUNDO 

RACIONAL. 
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Todos cientes do porquê da situação universal, da 

situação de animal Racional e da situação de Aparelho 

Racional. 
 

Hoje todos dizendo: “- Agora sim, encontramos o 

verdadeiro certo dos certos, a Fase Racional, a fase do 

nosso verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL.” 
 

Quanta luta! Quanto tempo perdido na categoria de 

inconsciente. Quanto sofreram para se   lapidarem! 

Quanto sofreram para se desiludirem do nada! A luta do 

nada pelo nada. Só mesmo um inconsciente é que dá 

valor ao nada. Dá valor àquilo que não tem valor. Que 

valor tem o nada? Nada! Mas o inconsciente por ser 

inconsciente dá valor ao nada, como coisa que o nada 

tudo fosse. Briga pelo nada, guerreia pelo nada, se 

estrangula pelo nada, se prejudica pelo nada, se esforça 

pelo nada, se mata pelo nada, se acaba pelo nada. Como 

coisa que o nada tudo fosse, tudo isso por ser 

inconsciente. O inconsciente é um louco, e um louco 

não sabe o que faz, por isso sempre foram seres 

variantes. Quem varia é um desregulado. E um 

desregulado é um louco. 
 

E por isso estão aí as maiores loucuras no mundo 

entre todos e muitos às vezes pilheriando, dizem: “- Este 

mundo é um hospício, está cheio de loucos, de todos os 

calibres, cometendo uma infinidade de loucuras, e por 

isso estão aí uns contra os outros.” 
 

O mundo nunca teve paz. Ninguém nunca teve paz 

no mundo. A paz sempre foi uma paz aparente. No 

mundo, sempre todos lutaram, sempre lutando,   quem 

luta não tem sossego, e quem luta não tem paz. Lutando 

pelo nada por ser inconsciente. 
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Quem luta pelo nada, não sabe o que está fazendo. 

Qual é o valor do nada? Nada! 

Então o que adianta lutar pelo nada? Nada! 

Lutar a troco de nada para acabar em nada? Só 

mesmo coisa de inconscientes. 
 

E assim, é a vida de aparências, a vida de ilusões, 

que torturou todos dessa maneira infernal, e sempre 

conservou a cegueira do animal Racional. Cegos 

penitentes, sofrendo sempre. E por isso, a vida sempre 

foi de sofrimentos até morrer. 
 

Vivem como sofredores, por serem inconscientes, 

por estarem na categoria de animal e por isso, tinham 

que viver de aventuras, de experiências. A causa de tudo 

isso é a fase de animal Racional. 

O mundo dessa maneira chegou ao ponto de todos 

terem medo uns dos outros. Tudo por serem 

inconscientes: vivendo uns com medo dos outros. O 

desequilíbrio chegou a tal ponto, que ninguém tem 

confiança em ninguém, nem em si mesmo. 

Vejam o desequilíbrio  a que ponto chegou, e por 

ser uma vida de inconscientes, tinham que chegar a este 

ponto da nulidade de tudo, da nulidade do seu ser. 

Então aí, ficaram todos sem garantias, vivendo num 

inferno em vida, todos com medo uns dos outros, 

amedrontados uns com os outros, por serem 

inconscientes. Chegaram a esse ponto, de desequilíbrio 

total, aparentando o que não são. 

Qual é o equilíbrio do mundo inconsciente? 

Nenhum! 
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Todos desequilibrados e cada vez a pior. Só 

melhorarão quando conhecerem o que você que está 

lendo, já conhece e que já mudou bastante daquilo que 

era. Não és mais o que eras e por isso, estás mais 

equilibrado. 

A arma mais poderosa do mundo é a CULTURA 

RACIONAL. A violência é do bruto, a violência gera 

violência, gera ódio, vingança, e daí tudo a pior. 

Portanto, a arma mais poderosa de um povo, é a 

CULTURA RACIONAL, a cultura consciente, a cultura 

positiva, a cultura do Aparelho Racional. A cultura 

inconsciente é a cultura do animal Racional. Por isso a 

multiplicação do mal, a multiplicação dos males, por ser 

uma cultura inconsciente, por ser uma cultura do animal 

Racional. O animal é livre-pensador e por ser um livre- 

pensador é negativo, porque o pensamento é negativo. 

Então, a cultura do animal Racional é negativa, e 

por ser negativa é que está aí a desorientação universal, 

uns contra os outros. Todos desequilibrados, todos 

desassossegados, todos sem sossego, por ter a cultura 

animal. O animal nunca soube por que é um animal. E 

por nunca saber o porquê é um animal, nunca soube 

nada de certo. Por isso, a multiplicação dos desacertos 

universalmente, por a cultura do animal, do livre- 

pensador, ser uma cultura inconsciente. O inconsciente 

não sabe o que faz, por ser inconsciente. O inconsciente 

não sabe por que ele assim é. Não sabe o porquê ele é 

um animal, nunca soube de onde veio, nem para onde 

vai. Sempre viveu em cima dessa terra, sem saber o 

porquê de sua existência, sem saber por que da 

existência dessa terra, sem saber por que da existência 

desse mundo, sem saber o porquê da existência de todos 

esses seres, que compõem esse mundo, degenerado 

Racionalmente. 
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Vivendo horrivelmente dessa maneira, sem   saber 

por que vive, sem saber o porquê de sua existência, 

tinha mesmo que viver sempre multiplicando as más 

conseqüências, e com a multiplicação das más 

conseqüências, a multiplicação dos males de si mesmo. 

Então a arma mais poderosa de um povo é a 

CULTURA RACIONAL, a cultura consciente, a cultura 

positiva e não essa cultura de animal Racional. A 

cultura de animal só multiplica o mal, só multiplica os 

males sob todos os pontos de vista. E por isso, está aí o 

mundo inteiro em convulsões. Ninguém tem sossego, 

ninguém tem paz, pela multiplicação dos males, por ser 

uma cultura de animal. O animal por ser animal, vive 

mal, multiplicando o mal. Por ser animal é um 

inconsciente. O inconsciente não conhece coisa alguma 

de verdade, vive de aparências, vive sonhando, sempre 

aventurando. Um aventureiro é um sonhador, é um 

iludido, é um traidor de si mesmo e por ser um traidor 

de si mesmo é ganancioso, é ambicioso, é vingativo, por 

ser um animal. O animal por ser animal, guarda ódios, 

guarda rancores, guarda vingança. Por ser animal 

Racional, é venenoso, é inconsciente e o inconsciente 

usa o quê? A brutalidade. E com a brutalidade, vai 

multiplicando as monstruosidades, vai multiplicando as 

ruínas, como assim vem o mundo há muito em 

convulsões. 

E assim é o animal Racional, por ser animal é 

inconsciente, por ser animal a brutalidade é feroz. O 

animal sempre agiu mal e por agir mal, está aí 

universalmente a multiplicação do mal, a multiplicação 

dos males, a multiplicação das ruínas. A violência gera 

violência, gera ódios, vingança, rancores. A maior arma 

de um povo é a CULTURA RACIONAL. A cultura 

consciente, a cultura positiva. A cultura do animal 
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Racional, por ser animal, é a cultura inconsciente, é a 

cultura negativa. 
 

E por isso, tudo nega e tudo negando, está aí a 

causa do desequilíbrio universal,   a   insatisfação 

universal, a insatisfação geral, devido ser uma cultura 

de inconscientes. O inconsciente conserva o 

desequilíbrio, multiplica o desequilíbrio por ser 

inconsciente. 

A maior arma do mundo é a CULTURA 

RACIONAL, a cultura consciente, a cultura positiva, a 

cultura que equilibra Racionalmente. 
 

Aí, com a CULTURA RACIONAL deixa de ser 

animal, por estar equilibrado   Racionalmente.   A 

violência é do bruto, é do inconsciente, é do animal 

Racional, que por ser animal sempre viveu mal, sempre 

multiplicou o mal, sempre multiplicaram os males, por 

não ser verdadeira a cultura do animal Racional. 

 

A cultura do animal Racional sempre multiplicou o 

desequilíbrio, a desorientação, o negativismo. Hoje é 

uma coisa, amanhã é outra, e depois é outra e assim 

sucessivamente, cultura inconsciente. Então a   maior 

arma de um povo é a CULTURA RACIONAL. A 

CULTURA RACIONAL equilibra Racionalmente, liga a 

pessoa ao MUNDO RACIONAL, e daí todas as 

orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio. 
 

Somente com a CULTURA RACIONAL é que 

pode existir a paz universal, o amor e a fraternidade 

Racional. 
 

O que é que o povo está necessitando? De 

CULTURA RACIONAL, a cultura consciente. O que é 
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que o mundo está precisando? De CULTURA 

RACIONAL, da cultura consciente para o equilíbrio de 

todos, Racionalmente. Chegando todos assim, ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

E sendo todos iluminados Racionalmente, todos 

imperando com sua luz verdadeira, a Luz Racional. 

 

Então, aí há união de todos universalmente, de um 

por todos e todos por um, com a CULTURA 

RACIONAL, a cultura consciente. 

 

A maior arma do povo é a CULTURA 

RACIONAL. A maior arma do equilíbrio do povo é a 

CULTURA RACIONAL. 

 

Aí cessa o ódio, a vingança, cessa tudo de mal, 

cessa tudo de ruim. Haverá paz universal, todos se 

entendendo Racionalmente,   equilibrados   Racional- 

mente. Todos vivendo alegres, felizes e contentes, 

Racionalmente. Por tudo começar a dar certo na vida de 

todos. O equilíbrio Racional é a vida consciente, a vida 

positiva, a vida Racional. 

 

O que é que um povo precisa universalmente? De 

CULTURA RACIONAL, a cultura do seu verdadeiro 

Mundo de Origem. Então sim, todos equilibrados. 

Violência é do animal Racional, a violência gera 

violência, traz a desunião, porque há o descontenta- 

mento, o ódio, vingança. E é por isso, que o animal 

Racional sempre multiplicou os males de si mesmo e de 

todos. A cultura do animal é a cultura inconsciente, a 

cultura da multiplicação do mal, a cultura sem base e 

sem lógica. Porque o animal por ser animal, nunca 

soube o porquê de sua existência animal. E por nunca 

ter conhecimento de sua verdadeira origem, de onde 
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vieram e para onde vão, por não saber o porquê que 

assim são e o mundo assim é, é que viveram até agora 

nessa categoria de animal Racional. E por viver nessa 

categoria de animal Racional, é que nunca tiveram 

sossego, nunca tiveram paz, o mundo sempre em 

convulsões de pior para pior, a destruição se 

multiplicando em todos os pontos de vista, a poluição e 

a multiplicação da poluição, e a causa é esta, porque 

estavam na categoria de animal. 

Agora não, porque conhecem a Fase Racional, 

conhecem a categoria de Aparelho Racional ou de 

Aparelhos Racionais, aparelhados ao seu mundo 

verdadeiro de origem, o MUNDO RACIONAL. Tendo 

então todas as orientações precisas para o seu equilíbrio 

Racional. O que é que está faltando ao mundo? A 

CULTURA RACIONAL, a cultura que aí está em suas 

mãos, a cultura consciente. Todos equilibrados 

Racionalmente. Vivendo felizes e contentes por viverem 

conscientes. E vivendo Racionalmente, não há males, 

não há ódios, não há rancores, não há ferocidade. 

 

Qual é a maior arma de um povo? A CULTURA 

RACIONAL. 

O mundo sempre viveu em convulsões, uns contra 

os outros, por a cultura ser de animal Racional, de livre- 

pensador, que pensa que sabe e nada sabe, e provado 

está, que nada sabe, pela multiplicação do sofrimento. 

Se soubessem não sofriam, se soubessem não viviam 

agonizando, agoniados por a cultura ser uma cultura 

inconsciente, uma cultura de animal que nunca soube 

por que é um animal, e por nunca saber é que sempre 

viveu mal. Vivendo de aparências, de sonhos, de ilusões 

e daí a multiplicação das ruínas, por ser um animal. O 

animal por ser animal vive mal e multiplica o mal, por 
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não saber por que é um animal. Se ele não sabe por que 

ele é um animal, não sabe o que está fazendo, não sabe 

o que faz. Vive inconsciente e quem vive inconsciente, 

multiplica o seu próprio sofrimento. Por viver 

inconsciente vive de aventuras, vive de experiências, 

vive de aparências, vive sonhando, sonhando e vivendo 

de ilusões. É um iludido, e um iludido é um perdido, e 

um perdido não sabe o que faz. E por não saber o que 

faz, multiplica as ruínas de si mesmo e dos demais. Está 

aí a causa do desequilíbrio universal, a fase de animal 

Racional, a fase inconsciente, por ser inconsciente 

sofrendo sempre. 

E agora, conhecendo a Fase Racional, a fase 

consciente, tratem de levar o conhecimento consciente a 

todos, para salvar o animal Racional, que já está 

agonizando há muito, nesse desequilíbrio infernal, por 

falta de CULTURA RACIONAL. A CULTURA 

RACIONAL equilibra o animal Racional; de animal ele 

passa para Aparelho Racional, e passando para Aparelho 

Racional fica equilibrado   Racionalmente,   sendo 

orientado pelo MUNDO RACIONAL, vivendo feliz e 

contente conscientemente, equilibradamente e 

Racionalmente. 

É isso que está faltando ao povo sofredor, é a 

CULTURA RACIONAL, para equilibrar o povo, 

equilibrar o animal Racional que não sabe o que quer, 

porque ele não sabe de onde veio, nem para onde vai. 

Vive aí como um bicho à mercê de suas vagas idéias, à 

mercê de seus pensamentos elétricos e magnéticos. Ele 

não sabe que é um Aparelho Racional, por estar ainda 

na categoria de animal Racional. Então têm que levar ao 

conhecimento do animal Racional, a CULTURA 

RACIONAL, para o equilíbrio do animal, para que ele 

deixe de ser animal e passe a ser um Aparelho Racional. 
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Vivendo assim Racionalmente, vivendo consciente, 

feliz e contente para o resto da vida, por tudo começar a 

dar certo em sua vida, ou seja, na vida de todos, por ser 

orientado Racionalmente pelo seu Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. E daí, nascendo a Vidência 

Racional, vendo o MUNDO RACIONAL, o seu 

verdadeiro mundo de sua verdadeira origem. Vendo os 

seus irmãos, dialogando com eles, fazendo conferências 

com eles, sendo orientados por eles que são puros, 

limpos e perfeitos no MUNDO RACIONAL. 

Então a maior arma do animal é a CULTURA 

RACIONAL. A maior arma do povo é a CULTURA 

RACIONAL. O que devem fazer? Levar a CULTURA 

RACIONAL ao animal, que está agonizando nessa 

categoria de animal Racional. 

Na categoria de animal Racional, por   serem 

animais se tornam selvagens, se tornam grosseiros, se 

tornam brutos, se tornam umas feras, se tornam ferozes 

e daí uns contra os outros. Por estarem na categoria de 

animal, o desequilíbrio permanece e o mal se multiplica. 

Daí a monstruosidade, a crueldade, o ódio, as vinganças. 

Então a maior arma de um povo, ou a maior arma do 

povo é a CULTURA RACIONAL, para união de todos 

Racionalmente e todos se entenderem,   se 

compreenderem Racionalmente, todos se armarem 

Racionalmente, por serem orientados   pelo   seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

A maior arma de um povo é a CULTURA 

RACIONAL. Um povo culto Racionalmente é um povo 

equilibrado, é um povo consciente, vivendo 

Racionalmente, vivendo feliz e contente. 

Não é com violência que se endireita um povo, que 

se domina um povo. As provas já são demais, a 
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violência nunca endireitou povo algum. A violência 

nunca endireitou ninguém, porque a violência nunca 

endireitou o mundo. A violência nunca trouxe paz ao 

mundo. A violência multiplica os ódios, as vinganças, e 

a esperança de chegar o dia de se vingar. A violência é 

do animal inconsciente, que não sabe que violência gera 

violência, gera ódio, a vingança e as traições. 

 

E assim, vem o mundo se arrastando de mal a pior, 

todos com esses modos de agir, pensando sempre que 

vão endireitar e tudo sempre se multiplicando de mal a 

pior. A desorientação, o desequilíbrio, a corrupção. 

 

Hoje, está aí em suas mãos, a maior arma universal, 

para o equilíbrio do mundo e o equilíbrio do povo, a 

CULTURA RACIONAL. Então aí, o equilíbrio   de 

todos, todos se entendendo, todos se compreendendo, 

todos se amando, se estimando, por viverem 

Racionalmente,   orientados pelo seu verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

O mundo vive se arrastando para a lapidação do 

animal Racional. Para que o animal se lapidasse, passou 

tudo isso que já se passou. Desde eras antigas que o 

animal vem passando por tudo isso, para sua lapidação e 

chegar ao ponto de entendimento e de compreensão 

Racional. 

 

Então, CULTURA RACIONAL para o povo, para 

cessar os males da vida de todos, e os males do corpo, a 

CULTURA RACIONAL é a salvação do povo, é a 

salvação do animal Racional. Há muito que todos vêm 

agonizando com as multiplicações das agonias, a 

multiplicação dos agoniados, na fase de   animal 

Racional. 
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Mas agora, está aí a Fase Racional, para o 

equilíbrio de todos Racionalmente, a união de todos 

Racionalmente, a compreensão de todos Racionalmente. 

A fase consciente, a Fase Racional, a fase do verdadeiro 

mundo de todos, o MUNDO RACIONAL. A fase em 

que todos são ligados ao MUNDO RACIONAL e 

ligados aos eternos, ligados à eternidade, a fase de 

mudança de todos para o seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. 



56 
 

CULTURA RACIONAL – 17º O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PORQUÊ DO DESEQUILÍBRIO DO 

ANIMAL RACIONAL. 

 

 

 

 

 

A maior arma de um povo é a CULTURA 

RACIONAL. Nasce no povo o equilíbrio Racional. 

Racional quer dizer: um pensamento puro, limpo e 

perfeito. O equilíbrio verdadeiro de todos,   porque 

cessam os males da vida e os males do corpo, por ser 

desligado do corpo a parte magnética e a parte elétrica, 

ficando todos ligados ao MUNDO RACIONAL, o seu 

verdadeiro Mundo de Origem. 

 

Prevalece então a sua verdadeira origem e não a do 

mundo elétrico e magnético, ao qual não pertencem. E 

por não pertencerem é que não são daí. Nascem, 

crescem e desaparecem, por não serem seres daí do 

elétrico e magnético. 

 

São de Origem Racional e agora estão na categoria 

Racional, ligados ao MUNDO RACIONAL, o seu 

verdadeiro Mundo de Origem. Desligaram a   parte 

animal do corpo; foi desligada a parte animal do corpo 

que é a parte elétrica e magnética. 

 

Então, não vão pensar como animal, porque a parte 

animal do corpo, que é o fluido elétrico e magnético, é 
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justamente o fluido do animal irracional e esta parte 

elétrica e magnética, por estar ligada ao animal Racional 

é o que fazia o animal Racional viver quase idêntico ao 

animal irracional: feroz, genioso, enfim, desequilibrado. 
 

Uma vez desligando a parte animal do corpo, que é 

o fluido elétrico e magnético, perde a ferocidade de 

animal e vai viver ligado ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, vivendo 

Racionalmente,   equilibradamente.   Racionalmente,   por 

ser orientado pelo MUNDO RACIONAL. Vai viver 

diferente, vai viver consciente, já não é mais animal 

irracional para viver inconsciente, como um animal 

qualquer de outra categoria, porque todo animal é 

inconsciente, é livre-pensador. 
 

Vejam que a maior arma e a melhor arma de um 

povo é a CULTURA RACIONAL, é o que o povo está 

necessitando, de equilíbrio Racional. 
 

O maior remédio e o melhor remédio do animal 

Racional é a CULTURA RACIONAL, para curar os 

males da vida e os males do corpo, por ficarem 

desligados do tinido elétrico e magnético e ligados ao 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 

Vão viver conscientemente. Racionalmente, sendo 

todos orientados pelo seu Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. Daí então, vindo o prolongamento dos 

anos de vida e tudo dando certo na vida de todos, por 

todos viverem Racionalmente, por todos   serem 

orientados Racionalmente, por todos estarem sendo 

ligados ao MUNDO RACIONAL, o seu verdadeiro 

Mundo de Origem. Prevalece a origem, quem comanda é 

a origem, é o ser vital da origem do animal Racional. 
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Então, todos estão precisando da CULTURA 

RACIONAL, para cessarem os males do corpo e os 

males da vida e aí acabando-se os queixumes, acabando 

as brigas, acabando as guerras, acabando as confusões e 

todos vivendo em paz. 

 

Por todos viverem Racionalmente ligados ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, são orientados pelo seu 

verdadeiro Mundo de Origem, nascendo a Vidência 

Racional em todos e todos vendo tudo quanto é de 

Racional. Vivendo brilhantemente, Racionalmente e o 

progresso sendo o progresso consciente, o progresso 

Racional e tudo de bem para melhor. 

 

Agora, todos vivendo felizes e contentes para o 

resto da vida. Assim, a maior arma do povo é a 

CULTURA RACIONAL. É a arma mais poderosa de um 

povo, a CULTURA RACIONAL,   o   verdadeiro 

equilíbrio universal de todos. 

 
Quem é que vai deixar de viver bem para viver 

mal? Ninguém! Todos querem é viver bem e não mal. 

 

Então, todos estão precisando e acatarão de 

imediato a bem de si mesmos, a CULTURA 

RACIONAL. 

 
A maior arma do mundo, a maior arma do 

Universo, é a CULTURA RACIONAL, a cultura 

consciente, a cultura positiva e não essa de animal 

Racional. 

 

A cultura inconsciente é a cultura negativa, por ser 

uma cultura animal. O animal é inconsciente e por isso o 

animal sempre viveu mal, por ser inconsciente. Sempre 
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viveu de experiência, sempre de aventuras, sempre na 

incerteza de tudo, por viver inconscientemente. Vivendo 

de esperança, vivendo de sonhos, vivendo horrivelmente 

de aparências, vivendo hipocritamente. Verdadeiros 

doentes, por viverem variando a vida inteira e por 

variarem demais, é que o pensamento não pára, variando 

sempre. Por assim serem, é que sempre foram 

insaciáveis, é que nunca houve satisfação. Sempre 

insatisfeitos, e daí, a multiplicação dos males, a 

multiplicação das ruínas, das confusões. Sempre 

confusos, sempre desorientados, sempre com medo. 

Quem vive de experiências tem que viver com 

medo, sempre de experiências, sempre experimentando 

para acertar ou não. Vive sempre nessa indecisão. Será 

ou não? Vai dar certo ou não? Vivendo nessa 

multiplicação de desequilíbrio e daí a causa das 

confusões. Todos confusos, todos desorientados, sempre 

insatisfeitos e aparentando satisfeitos. Todos vivendo de 

aparências, hipocritamente desse jeito e as ruínas se 

multiplicando, porque estavam na categoria de animal 

Racional. Vivendo aí à mercê dos gostos. Hoje gosta, 

amanhã não; hoje é bom, amanhã não; hoje presta, 

amanhã não presta; hoje serve, amanhã não serve; hoje é 

certo assim e amanhã não é. Vivendo horrivelmente 

dessa maneira, à procura do certo e sempre por 

acertarem. A procura do certo e sempre a multiplicação 

dos desacertos, porque viviam na categoria de animal 

Racional. O animal por não saber o porquê do seu ser, 

ser um animal, tinha que viver mal, por não saber o 

porquê está vivendo na categoria de animal Racional, 

como nunca soube, a não ser agora, a causa e a origem 

de ser animal Racional. 

Então, a melhor arma de um povo e a maior arma 

de um povo, é a CULTURA RACIONAL. 
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O remédio que todos estão necessitando é a 

CULTURA RACIONAL, para a cura dos males do seu 

corpo e os males da vida. É o que o povo está 

necessitando: da CULTURA RACIONAL para o 

equilíbrio de todos   Racionalmente   e   universalmente, 

que de cultura de animal Racional o povo já está cheio. 

A cultura do animal sempre multiplicou o mal, sempre 

multiplicou as ruínas de todos e dessa cultura de animal 

o povo já está cheio, já não suporta mais. 
 

Eis a razão do desequilíbrio universal, eis a razão 

da desinquietação universal, porque o povo já não 

suporta mais a cultura do animal Racional. 
 

A cultura do animal Racional já está superada, 

porque não atingiu o objetivo que sonhavam: o 

equilíbrio de todos. Pelo contrário, há desequilíbrio, por 

ser uma cultura de animal inconsciente. 
 

Então, daí gerou o desequilíbrio universal, a cultura 

do animal em vez de equilibrar, desequilibrou, por ser 

uma cultura inconsciente, sem base e sem lógica. 

Tinham mesmo que encontrar tudo vazio e daí o 

desespero, o desequilíbrio universal, os sonhos, as 

esperanças, caiu tudo no ridículo. O povo não encontrou 

lógica nem base, ficaram todos desorientados, por a 

cultura ser uma cultura de animal. Pois se o animal não 

sabe por que que ele é um animal, tinha mesmo que 

chegar a esse ponto de desentendimento geral, até ao 

ponto de ficar desentendido de si mesmo, por não 

conhecer as mudanças naturais, perguntando muitas 

vezes: “- Por que o mundo, de um modo geral, chegou a 

este caos? 

Tudo isso, por ser uma cultura sem base e sem 

lógica. A cultura do animal Racional tinha que chegar 
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ao ponto do nada, a cultura do nada e daí o desequilíbrio 

geral e o descontentamento. A cultura do nada gera o 

quê? Gera o nada! 
 

Então, não adiantou nada a cultura do nada, a 

cultura do animal Racional, que vem há muito se 

arrastando, há muito em multiplicação de ruínas e de 

desentendimentos constantes, caindo tudo no vazio. 
 

Há desespero geral entre todos, por não 

encontrarem base nem lógica e daí, ficarem nesse beco 

sem saída, todos desentendidos, querendo acertar sem 

poderem acertar, à procura do certo e   nunca 

encontrando o certo. 
 

E por nunca encontrarem o certo, há multiplicação 

dos desacertos, gerando aí a confusão universal, de uns 

contra os outros, como assim vem se arrastando o 

mundo há muito, nessas confusões constantes, de 

multiplicações de ruínas, devido a cultura do animal 

Racional ser uma cultura inconsciente, uma cultura 

negativa. 
 

Daí, a multiplicação do desequilíbrio, da 

desorientação, por ser uma cultura negativa,   não 

podendo consolidar coisa alguma. 
 

Tratem de levar ao mundo e ao conhecimento de 

todos, a CULTURA RACIONAL. Aí tudo se multiplica 

de bem para melhor, porque é a cultura consciente, a 

cultura que tem base e lógica, a cultura que tem 

princípio e tem fim. A base é a origem de todos, o 

Mundo de Origem de todos. 
 

Aí encontram lógica e nasce o equilíbrio em todos, 

porque tem base  e tem lógica, nascendo o equilíbrio de 
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todos universalmente, de um momento para o outro. É o 

que todos estão procurando, é o que todos estão 

precisando, a CULTURA RACIONAL; é o que muitos 

estão esperando, a solução verdadeira da humanidade, a 

solução verdadeira desse mundo, onde ninguém sabia o 

porquê vivia nele. 

Viviam sem saber por que viviam; tinham vida sem 

saber a causa dessa vida assim ser. Por assim viverem, 

tinham que viver agonizando. 

Agora, todos têm com quem contar, com o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, 

com o RACIONAL SUPERIOR, com os Habitantes do 

MUNDO RACIONAL, que são seus irmãos. Agora, 

todos têm com quem contar e onde se agarrar, com a 

CULTURA RACIONAL. 

Mas, como viviam, como animal Racional, não 

tinham com quem contar, nem onde se agarrar, porque 

não sabiam o porquê eram assim, não sabiam porquê 

eram animais, não sabiam de onde vieram, como 

vieram, nem porquê vieram parar em cima dessa terra. 

Não sabiam para onde iam, nem para onde vão e por que 

vão. Não conheciam o princípio de sua existência e o 

porquê de sua existência. 

Viviam aí sem nada saber de certo e por isso, em 

multiplicação de desacertos,   em   multiplicação   das 

ruínas das ruínas, procurando o bem e sempre 

multiplicando o mal. 

Todos sempre viveram à procura do bem e sendo 

sempre vítimas do mal, por viverem em multiplicações 

do mal, por a cultura ser a cultura inconsciente, ser a 

cultura do animal Racional, que por ser livre-pensador, 

tinha mesmo que ser sofredor. 
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Hoje, estão conhecendo a causa de assim serem, de 

assim estarem e de assim viverem. 

 
Agora, está aí a fase de recuperação do animal 

Racional, passando para Aparelho Racional, por estar aí 

a Fase Racional, a fase consciente. 

 

Então, todos vivendo alegres, felizes e contentes 

para o resto da vida, por serem orientados noite e dia 

pelo seu verdadeiro Mundo de Origem, por estarem 

ligados a ele, ao MUNDO RACIONAL. 

 

O que é que o povo precisa? Da CULTURA 

RACIONAL, para se valer, para se equilibrar 

Racionalmente. 

 

A maior arma de um povo é a CULTURA 

RACIONAL e não represálias de animal. O animal 

sempre agiu mal, por ser animal, sempre agiu com 

violência e a violência gera a violência, daí as 

multiplicações de más conseqüências. 

 
Por isso, com esses modos e com esses moldes, 

ninguém nunca teve paz. O mundo nunca teve paz, 

ninguém nunca teve paz no mundo, porque a violência 

gera violência, gera más conseqüências:  vinganças, 

ódios, traições, revoltas. 

 
A humilhação sempre foi a causa da multiplicação 

da desinquietação universal e com esses modos nunca 

houve paz. Tudo isso, devido a cultura inconsciente, a 

cultura do animal Racional, por estarem nessa categoria 

de animal Racional. Então, a maior arma de um povo, é 

a CULTURA RACIONAL. Traz o equilíbrio de um 

modo geral, universalmente. 
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Ninguém é causador do sofrimento do mundo. A 

categoria em que estavam de animal Racional, a 

categoria é que é a causa de todos os males 

universalmente, porque mão conheciam a categoria de 

Aparelho Racional, não conheciam a categoria de 

Racional, não conheciam a Fase Racional e sim, 

somente a de animal Racional. 

Então, ninguém é culpado do sofrimento de 

ninguém; a causa era a fase que estava vigorando, a fase 

inconsciente, a fase de animal Racional. 

A causa dos males de todos é a fase da categoria de 

animal Racional, porque, como animal Racional, todos 

sofriam e por todos sofrerem, ninguém era culpado do 

sofrimento de ninguém. A culpa era da fase de animal 

Racional, da categoria de animal Racional, por ser uma 

fase de lapidação do animal Racional. 

Então, para serem lapidados, tinham mesmo que 

sofrer, para a lapidação do animal, para a lapidação da 

fera, que já foram ferozes. 

Agora, está aí a fase de recuperação, a Fase 

Racional. 

Então, a maior arma e o melhor remédio de um 

povo é a CULTURA RACIONAL. Violência gera 

violência, multiplicam-se os males devido os ódios, as 

vinganças e as traições. 

Os revoltados, os indignados e a violência sempre 

multiplicaram o sofrimento da humanidade, porque não 

está na violência a cura dos males da humanidade, não 

está na violência a forma de endireitar o mundo, senão, 

por meio da violência, o mundo estaria direito há muitos 

séculos, estaria direito há muito. 



65 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 17º O 

 

 

Violência sempre multiplicou os males, trazendo 

sempre más conseqüências. A violência sempre 

embruteceu o povo; o povo cada vez ficando mais bruto, 

mais desumano, mais feroz; uns contra os outros, com 

mais desarmonias, mais desentendimentos, mais 

desinquietações, mais ruínas, mais multiplicações   de 

tudo de ruim. A violência sempre foi a arma do animal 

inconsciente, por ser animal. 

Então, agindo assim, negativamente, vinha a 

multiplicação da negação e daí a destruição de tudo: da 

paz, da harmonia, do equilíbrio. Todos cada vez mais 

desequilibrados, por agirem assim inconscientemente 

dessa maneira, por estarem na fase de animal Racional. 

 

Essa categoria de animal Racional é que é culpada, 

por ser uma categoria inconsciente, porque sempre todos 

procuraram o bem de todos. 
 

O ideal de todos, sempre foi o bem e é o bem que 

todos procuravam. Por viverem nessa categoria 

inconsciente, é que assim agiam inconscientemente para 

o bem e tudo se multiplicando ao contrário. 
 

Os males se multiplicando, as ruínas, o 

desequilíbrio, o desentendimento; tudo cada vez pior. 

Tudo isso, por estarem na categoria de animal Racional. 

 

Então, o maior remédio do mundo para todos é a 

CULTURA RACIONAL, o remédio da cura dos males 

do corpo e dos males da vida. A maior arma de um povo 

universalmente é a CULTURA RACIONAL, para o 

equilíbrio de todos, Racionalmente. 

E assim, vêm todos há muito nesse desequilíbrio 

infernal; todos sem sossego, as ruínas se multiplicando, 
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as monstruosidades, as selvagerias, as vinganças. Todos 

nervosos, com medo, agonizando, por o mundo há muito 

vir em convulsões de desentendimentos entre todos, de 

desequilíbrios de um modo geral, sofrendo o justo pelo 

pecador. 

Tudo isso, a causa é a categoria de animal 

Racional, a categoria do desequilíbrio total, porque 

ninguém está satisfeito, ninguém tem   paz 

universalmente. A causa é a categoria de animal 

Racional, a categoria inconsciente. 

 

Agora, está aí a fase mais brilhante do inundo, a 

Fase Racional. 

Então, a maior arma do povo é a CULTURA 

RACIONAL para que todos vivam Racionalmente 

equilibrados, sendo todos orientados pelo seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

O mundo chegou quase à beira do abismo, devido à 

cultura do animal inconsciente. Com a cultura 

inconsciente, todos desassossegados sempre, todos 

sofrendo sempre, porque a cultura inconsciente nunca 

trouxe paz a ninguém. Ninguém deu paz a ninguém, por 

ser inconsciente, por ter uma cultura desequilibrada. Um 

inconsciente é um desequilibrado. 

 

O desequilíbrio do mundo é devido à cultura ser 

uma cultura inconsciente. A cultura inconsciente,   em 

vez de equilibrar, desequilibra sempre, cada vez mais. 

 

Então, desse jeito nunca poderiam acertar, dessa 

forma nunca poderiam acertar.   Sempre   todos 

procurando acertar e sempre por acertar, por a cultura 

ser inconsciente. A cultura inconsciente é variante, 
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ficando todos variando e quem varia é um doente, é um 

louco. 

 

Por isso, surgindo as maiores hecatombes entre 

todos, que são as guerras que nunca cessaram. Sempre 

se multiplicando e cada vez mais amiúde, devido à 

cultura ser uma cultura de inconsciente, por ser de uma 

fase em lapidação, a fase de animal Racional. 

 

O animal Racional sempre à procura do certo e 

sempre por acertar; nunca encontrando o certo. Vivendo 

horrivelmente,   por   viver   inconscientemente,   na 

incerteza de tudo, experimentando tudo e sempre em 

experiência para acertar ou não, por a cultura ser 

inconsciente e os males sempre na multiplicação de 

tudo. 

Então, muitos dizendo: “- O mundo não endireita 

mais.” Por acompanharem mais ou menos a história 

universal, ainda mais dizendo: “- As ruínas do mundo se 

multiplicam cada vez mais.” 

 

Tudo isso, o animal pensando, por não conhecer a 

causa que deu origem a esse estado de desequilíbrio 

universal. 

Agora, conhecem a cultura inconsciente, que é do 

animal Racional e a cultura consciente, que é a 

CULTURA RACIONAL. 

 

Portanto, agora estão com o verdadeiro equilíbrio 

em mãos, a CULTURA RACIONAL. A arma mais 

poderosa do animal Racional, devido   estarem 

aparelhados com o MUNDO RACIONAL, juntos e 

unidos aos Habitantes do MUNDO   RACIONAL, que 

são os seus verdadeiros irmãos. Nascendo em todos a 
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vidência do seu verdadeiro estado Racional que é a 

Vidência Racional. 

 

Todos vendo o MUNDO RACIONAL, vendo os 

seus irmãos. Habitantes do MUNDO   RACIONAL, 

puros, limpos e perfeitos. Entrando em contacto com 

todos, vendo todos, por serem possuidores da Vidência 

Racional. Conversando com todos, falando com todos, 

orientados por todos Racionalmente e vivendo aí na 

Terra, mas unidos aos eternos do MUNDO RACIONAL, 

o mundo da eternidade. 

 

Então sim, a elaboração do progresso Racional, por 

serem desenvolvidos Racionalmente. 

 

Todos vivendo alegres, felizes e contentes, por 

terem a situação de todos e de tudo definida, divulgada 

de princípio a fim. 

A arma mais poderosa do Universo é a CULTURA 

RACIONAL, por estarem unidos ao MUNDO 

RACIONAL, estarem unidos aos Habitantes   do 

MUNDO RACIONAL. 

 

Todos vivendo Racionalmente, tudo dando certo na 

vida de todos e aí, todos alegres, felizes e contentes para 

o resto da vida, porque todos são irmãos, porque todos 

são de Origem Racional e por isso, são animais 

Racionais. Estavam desunidos, por estarem nessa 

categoria de animal Racional, nessa deformação 

Racional. 

Agora, com o Conhecimento   Racional,   todos 

unidos Racionalmente, todos se entendendo, todos se 

compreendendo; um por todos e todos por um, por todos 

serem orientados pelo seu verdadeiro Mundo de Origem, 
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o MUNDO RACIONAL, havendo a paz eterna, a 

felicidade eterna e tudo se multiplicando de bem e de 

bom Racionalmente, harmoniosamente. 

 

Como estavam, vivendo na categoria de animal 

Racional, não podiam viver. 
 

Viviam mal, vivendo uns contra os outros, porque 

já é do animal assim ser: asqueroso, nojento, por ser um 

desequilibrado, à procura do equilíbrio até hoje sem o 

encontrar. 

Na categoria de animal Racional, não poderiam 

encontrá-lo, porque é   uma   categoria   inconsciente. 

Então, o resultado era sofrer sempre, por não saberem a 

causa. Por isso, diziam: “- Nós somos sofredores sem 

sabermos por quê.” 
 

Então, a arma mais poderosa do mundo é a 

CULTURA RACIONAL, a cultura consciente, a cultura 

positiva. E essa cultura que o mundo está necessitando, 

que o mundo está precisando. 
 

A cura dos males do corpo e a cura dos males da 

vida, somente é possível com a CULTURA 

RACIONAL. Esta, é da Fase Racional e o animal, por 

não conhecer a Fase Racional, estando na fase de animal 

Racional, vai se arrastando em mísero estado com a 

cultura inconsciente. Essa aí é a cultura animal, por ser 

extraída da mente do animal Racional, por ser extraída 

da imaginação do animal Racional, por ser extraída das 

mentes de sofredores, por ser extraída da mente dos 

animais inconscientes, por ser extraída da mente desses 

livres-pensadores, por ser extraída das mentes variantes, 

por ser extraída da mente de doentes, pois quem varia é 

um doente. 
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Então, uma cultura inconsciente, por coisa alguma 

de certo ninguém conhecer, somente o certo aparente, 

que é o pertence da cultura inconsciente. 

Vejam que labirinto infernal! Vejam que o maior 

brilhante do mundo era o mal, na fase de animal 

Racional. Por isso, eis a razão do desequilíbrio 

universal, desequilíbrio esse, que fazia com que 

aumentasse as ruínas e a multiplicação dos males. 

Todos querendo vencer e sendo vencidos pelo 

sofrimento. Todos querendo a paz e sempre 

desassossegados. Falavam em paz, mas ninguém tinha 

paz. Falavam em felicidade e ninguém era feliz. 
 

Não podiam ser felizes na categoria de animal 

Racional, pois o animal já é um infeliz, por ser um 

animal. 

O animal falava em felicidade, mas encontrava só a 

felicidade aparente, a felicidade ilusória, imaginária, 

porque na categoria de sofredores não podiam ser 

felizes. 

Um sofredor não sabe o que é felicidade, por ser 

um sofredor. Quem vive variando, quem   vive 

agoniando, quem vive doente, quem vive com medo de 

tudo, não pode ser feliz. 

Então vejam que labirinto! Essas imaginações todas 

criaram e ornamentaram esse presépio de sofredores, de 

inconscientes. 

Por estarem na categoria de animal, não podiam de 

maneira alguma, viver bem, tinham sempre que viver 

mal. Viviam o bem aparente, o bem inconsciente, o bem 

ilusório, o bem negativo. 
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Vejam que por estarem na categoria de animal 

Racional, julgavam ser, por viverem   iludidos,   aquilo 

que nunca foram. 
 

Estão vivendo de aparências, de sonhos, de ilusões, 

vivendo assim traiçoeiramente, negativamente, nesse 

desequilíbrio, por a categoria ser inconsciente. 
 

Viviam à procura do bem sempre e este sempre por 

encontrar, porque onde há sofrimento, não pode haver o 

bem verdadeiro e sim somente o bem aparente. 

 

Então, surgindo uma infinidade de engambelos para 

engambelar a vida provisória e como esses engambelos 

nunca puderam amenizar o sofrimento de ninguém, por 

serem engambelos, diziam: “- A vida é de sofrimentos e 

padecimentos até morrer.” Mas, ninguém queria morrer, 

todos morriam contra a vontade. 
 

A vida se tornando um tufão de angústias e nessas 

angústias, o desespero, os aborrecimentos, as 

amofinações, a insensatez, o desequilíbrio. Tudo por 

estarem na categoria de animal Racional. 
 

O animal sempre pensou no bem, sempre idealizou 

o bem. O ideal de todos era o bem de si mesmo e o bem 

de todos, mas por estarem na categoria de animal, tudo 

isso ficava somente na vontade, por a vida ser uma 

ilusão e nada mais. 
 

Quem vive iludido, vive de engambelos, sonhando 

com os engambelos, sonhando com os engambelos da 

vida. Sonhando com as aparências e vivendo uma vida 

de verdadeiros guerreiros vencidos, por não conhecerem 

o porquê da vida, o porquê da sua existência, o porquê 

do mundo em que vivem. 
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Então, para os disfarces das agonias, criando e 

inventando uma infinidade de engambelos que não 

correspondiam, por o sofrimento sempre se multiplicar 

na vida de todos. É a guerra da vida, para poderem viver 

iludidos, de aparências, enganados e enganando. 

A vida sempre foi assim. De ilusões, de aparências 

e de más conseqüências. E quem são os culpados disso 

tudo? A própria fase de inconscientes, a própria fase de 

animal, até que fossem lapidados para encontrar a Fase 

Racional. 

Com a Fase Racional, todos iluminados pela Luz 

Racional, a luz do MUNDO RACIONAL, a luz 

verdadeira do Aparelho Racional. 

Muitos ficavam cansados de lutar antes do tempo, 

não agüentando a situação da vida, por a vida ser de 

tormentos, aborrecimentos,   contrariedades,   perturbações 

e preocupações. Muitos vivendo, mas vivendo 

desanimados, vivendo por terem vida, mas sem prazer 

de viver, por a vida lhes proporcionar completamente o 

contrário do que desejavam. 

E assim, a vida do animal Racional sempre foi uma 

vida encabulada; de encabulações   chocantes, 

humilhantes, degradantes, por a vida surgir do nada, por 

a vida ser feita do nada; por se formarem em um todo 

aparente e voltarem ao nada. 

Então, muitos dizendo consigo mesmo: “- O que 

me adianta lutar pelo nada? Não me adianta nada, por 

tudo acabar em nada.” Muitos chegando a estas 

conclusões. 

Então, quem se aborrece e guerreia pelo nada ainda 

está sonhando com o nada, como coisa que o nada 
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tivesse valor e vai perguntando: “- Qual é o valor do 

nada? Nada! Principiamos do nada e acabamos em nada! 

Então, o que adianta lutar pelo nada? Nada!” 

 

Mas, inconscientemente, muitos valorizando o nada 

como se o nada tudo fosse e dizendo na mesma hora que 

o nada, nada é! 

Tudo isso, a culpa é da própria fase do animal em 

lapidação, para aí chegar a ser Racional. 

 

As lutas sempre foram tremendas. Um iludido luta 

muito, o sonhador luta muito, o traído pelas aparências 

luta muito, o inconsciente luta muito pelo nada, como 

coisa que o nada tudo fosse, até que chegue a desilusão 

e caia na realidade da vida, para dizer então: “- Lutei 

tanto para nada, por tudo acabar em nada. Iludi-me com 

as fantasias, com as aparências. Fui um traidor de mim 

mesmo. Vivia sonhando e quem sonha não sabe o que 

diz, não sabe o que quer, não sabe o que faz.” 
 

Viviam assim grosseiramente, como verdadeiros 

animais que não sabem o que fazem, viviam assim 

grosseiramente, como verdadeiros animais que tudo é 

preciso aprender para remediar. 

 

A falsa vida do nada, a falsa vida que começou do 

nada e acaba em nada. 

Com o tempo há a desilusão, depois que são bem 

lapidados, que estão bem lapidados, por a vida ser 

ingrata e não ser propriedade de ninguém, por ser a vida 

aparente, a vida do nada. 

 

E assim, a maior arma universal é a CULTURA 

RACIONAL, a cultura do verdadeiro natural do 
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Aparelho Racional. Esta é que é a verdadeira cultura do 

Aparelho Racional, para que o animal Racional viva 

Racionalmente, de acordo com a sua verdadeira Origem 

Racional. Foram animais Racionais e hoje, dentro da 

Fase Racional, são Aparelhos Racionais. 

 

Então, a verdadeira cultura do Aparelho Racional é 

a CULTURA RACIONAL. 

 

Aí sim, todos vivendo equilibradamente. 

Racionalmente. Todos   equilibrados   Racionalmente   e 

não com essa cultura inconsciente, da deformação 

Racional. 

A cultura do inconsciente é da deformação 

Racional, é uma cultura deformada, por ser da 

imaginação de deformados, por ser da mente de 

deformados, por ser do pensamento de deformados. 

 

Então, trata-se de uma cultura deformada, por ser 

de um animal deformado, por ser de um animal que 

nunca soube o porquê é um animal. 

 

Trata-se de uma cultura deformada, a cultura do 

animal Racional. O Racional deformado tem a cultura 

deformada. 

A serventia dessa cultura foi muito boa para a 

lapidação do animal Racional, foi muito boa para a 

lapidação do deformado, do Racional deformado. Foi 

muito boa, muito útil, para lapidar o animal Racional 

deformado nessa fase de inconscientes, por serem 

deformados. 

 

Trata-se de uma cultura extraída da mente de 

imperfeitos, cheios de defeitos. Trata-se de uma cultura 
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extraída de mentes variantes, de livres-pensadores. 

Trata-se de uma cultura do fluido elétrico e magnético. 

 
Então, foi uma cultura muito boa para a lapidação 

do elétrico e magnético. Foi uma cultura muito boa para 

a lapidação do animal Racional e por isso, uma cultura 

da mente de sofredores, que só tinha mesmo que 

multiplicar o sofrimento, por ser extraída da mente de 

sofredores, que por coisa alguma saberem de certo, eram 

sofredores. 

 
Foi uma cultura muito boa para a lapidação do 

animal, até o amadurecimento de todos, por chegarem 

ao ponto da desilusão de cultura da deformação 

Racional. 

 
Uma vez desiludidos ficaram   amadurecidos   e 

diante do amadurecimento, estão todos preparados para 

conhecer e receberem a CULTURA RACIONAL, na 

Fase Racional. 

 
E assim, o conhecimento da cultura verdadeira, da 

CULTURA RACIONAL, é o que estavam procurando 

há muito, a verdadeira CULTURA RACIONAL, a arma 

mais poderosa do Aparelho Racional. 

 
Vejam que tudo tem a sua necessidade de ser, como 

houve necessidade dessa cultura inconsciente. 

 
Hoje, todos conhecendo e reconhecendo o 

desequilíbrio cultural e encontrando   a   verdadeira 

guarida na CULTURA RACIONAL, e daí todos se 

refazendo Racionalmente,   dentro   da   fase 

Racionalmente, dentro da Fase Racional, por ficarem 
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ligados ao MUNDO RACIONAL e recebendo todas as 

orientações precisas para o equilíbrio de todos. 

 

Então, em tudo houve a razão para assim ser. Para a 

lapidação do animal Racional, para depois de lapidados, 

encontrarem a nulidade de tudo e começar a procura de 

novos rumos, ou de um novo rumo. Aí está ele em suas 

mãos, a Fase Racional. 

Agora, todos dentro da cultura inconsciente, já não 

estavam mais satisfeitos, por não encontrarem a 

definição de sua verdadeira origem e a definição da 

origem do mundo. 

Todos viviam insatisfeitos por não poderem 

desvendar os mistérios que se mantinham sem solução e 

viviam a indagar: “- De onde viemos?” Ninguém sabia 

responder. Para onde vamos?”   Ninguém   sabia 

responder. “- Qual a origem de assim sermos?” 

Ninguém sabia responder. “- Qual a origem deste 

mundo   que   habitamos?”    Ninguém    sabia    responder. 

“- Por que somos assim?” Ninguém sabia responder. 

“- Por que somos sofredores?” Ninguém   sabia 

responder. “- Por que somos mortais?” Ninguém sabia 

responder. “- Qual a razão destas sete partes que 

compõem o mundo: água, terra, animais, vegetais, sol, 

lua e estrelas?” Ninguém sabia responder. “- Qual a 

razão    destes    planetas?”    Ninguém    sabia    responder. 

“- Como foi feita a mulher?” Ninguém sabia responder. 

“- Como foi feito o homem e de que foi feito?” 

Ninguém sabia responder. “- Como foi feita a água e de 

que foi feita?” Ninguém sabia responder. “- Como 

foram feitos os animais?” Ninguém sabia responder. 

Enfim, os mistérios aí todos por desvendar. Tudo 

sendo mantido pelos mistérios. 



77 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 17º O 

 

 

Então, não sabiam o porquê viviam nessas 

condições, vivendo sem saber o porquê de sua vida. 

Tudo isto, por a cultura ser uma cultura de inconscientes 

para lapidação dos mesmos e por isso, uma cultura 

nascida e criada pelos mesmos seres inconscientes. 

 

Viviam todos envolvidos em grandes mistérios, 

porque a cultura do deformado, foi criada e feita pelo 

deformado, pelos próprios seres, habitantes da Terra. 

Então, é uma cultura para lapidação dos próprios, que 

criaram e inventaram toda essa articulação, porque 

ciência é arte extraída da mente dos próprios viventes 

encantados, que nunca puderam se desencantar. 

 

Eis a razão dos mistérios permanecerem, por a 

cultura ser uma cultura do encanto, criada e inventada 

pela imaginação dos encantados.   Uma   cultura 

encantada, mantendo todos os mistérios sem poder 

solucioná-los. 

A cultura de inconscientes foi muito útil para a 

lapidação do animal Racional e preparar a sua 

integração na Fase Racional, para que entrem na fase, 

lúcidos e compreensivos e alcancem o ponto culminante 

e desejado de todos, que sempre foi a solução do porquê 

assim são e a solução do porquê o mundo assim é, de 

onde todos vieram e para onde todos vão. Então chegou 

em mãos de todos o que todos procuravam há muito. 

 

Está aí, o desejo de todos realizado, a definição 

completa do seu ser e a definição completa do mundo 

em que vivem. 

Tudo isso foi necessário na fase de animal Racional 

para a lapidação do animal Racional, para que 

pudessem, depois de lapidados, entrar na Fase Racional. 
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Assim, a arma mais poderosa do mundo é a 

CULTURA RACIONAL. Esta é que é a verdadeira arma 

do Aparelho Racional, a CULTURA RACIONAL. 

 

Hoje, todos chorando de alegria, emocionados de 

alegria, satisfeitos e tranqüilos, por terem em suas mãos, 

a verdadeira solução do mundo que habitam. Não é para 

menos a emoção de todos, com essas realidades 

chocantes do verdadeiro engrandecimento de todos. 

 

Hoje, todos conhecendo a Fase Racional e todos 

brilhantemente, dentro da Fase Racional. 

 

Tratem de se imunizar o mais breve possível, lendo 

e relendo para serem desenvolvidos Racionalmente e 

depois de desenvolvidos Racionalmente,   nascer   em 

todos a Vidência Racional, a vidência do seu verdadeiro 

natural. Aí, vendo tudo quanto é de Racional, vendo o 

MUNDO RACIONAL, o seu verdadeiro Mundo de 

Origem. Vendo os seus irmãos, os Racionais puros, 

limpos e perfeitos, entrando em contacto com todos, 

estando ai consumada a Fase Racional. 

 

Depois que todos possuírem a Vidência Racional, 

passarão a viver Racionalmente. Todos sendo orientados 

pelo seu verdadeiro Mundo de Origem, noite e dia e dia 

e noite e tudo dando certo na vida de todos, na 

verdadeira vida, na vida consciente Racional. 

 

Então, vejam que agora chegaram no fim da 

existência do mundo da matéria. 
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COMENTÁRIOS DA VIDA DO 

ANIMAL RACIONAL. 

 

 

 

 

 

E agora todos dentro da Fase Racional com a 

CULTURA RACIONAL, a cultura do seu verdadeiro 

Mundo de Origem, a cultura do seu verdadeiro natural 

de Aparelho Racional, a cultura consciente, a 

CULTURA RACIONAL e o progresso sendo 

maravilhoso por ser um progresso Racional, por 

possuírem a CULTURA RACIONAL, a cultura do seu 

verdadeiro natural de sua verdadeira origem   de 

Racional. A cultura do verdadeiro Racional é Racional, 

a cultura verdadeira do Aparelho Racional é Racional. 

 

Então com a CULTURA RACIONAL tudo dando 

certo na vida de todos, todos vivendo felizes e contentes 

para o resto da vida, todos tendo prazer de viver, por 

viverem Racionalmente e daí o prolongamento dos anos 

de vida, por viverem unidos ao seu verdadeiro natural. 

Unidos à sua verdadeira origem. 

 

Então havendo a felicidade eterna, a felicidade 

Racional. 

 

Então é da CULTURA RACIONAL que todos estão 

necessitando, que todos estão precisando e que todos 

estão implorando há muito. 
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E assim vejam, como chegaram no seu verdadeiro 

natural, no seu verdadeiro lugar tão naturalmente. 

 

A cultura do animal Racional foi precisa e 

necessária para a lapidação do animal Racional e por 

isso sabiam, viam e sentiam que tudo estava errado, mas 

tinham que manter o erro, porque não conheciam outra 

coisa a não ser somente a cultura inconsciente. 

 

Agora não! Agora, têm o conhecimento da 

CULTURA RACIONAL e da cultura do animal R- 

acional. Agora têm conhecimento da cultura   de 

Aparelho Racional e da cultura da fase de animal 

Racional. 

Então tudo que se passou e que se passa na 

categoria de animal Racional tem a sua razão de ser, 

para a lapidação do animal Racional. Tudo foi preciso, 

foi necessário para que o animal Racional alcançasse a 

lapidação o mais depressa possível. 
 

Então, houve necessidade desse progresso do nada, 

desse progresso que surgiu do nada e acaba em nada. 

Houve necessidade de tudo isso, para a lapidação do 

animal Racional. Todos esses movimentos, todos esses 

embustes foram necessários para a lapidação do animal 

Racional. Foi necessário esse progresso material para 

lapidação do animal Racional, foi necessário esse 

progresso material e espiritual, tudo para a lapidação do 

animal Racional. 

 

Então tudo tem a sua razão de ser, tudo que houve 

tem a sua razão de ser. 

Agora cientes do porquê de tudo isso, cientes da 

causa de tudo isso, olham para tudo isso e acham até 
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graça, dizendo: “- É verdade! Pensávamos que 

estávamos errados, mas estávamos certos, porque tudo 

isso foi necessário para a lapidação do animal 

Racional.” 

Então agora, já chegou o fim da lapidação, o fim da 

fase de animal Racional e entrou a Fase Racional, 

entrou a cultura verdadeira Racional e acabando a 

cultura da fase de animal Racional, que só serviu para 

lapidar o animal Racional, para entrar na fase do seu 

verdadeiro Mundo de Origem, na Fase Racional. 

Hoje acham até graça dizendo: “- É verdade! 

Sabíamos que estava errado, porque ninguém conhecia o 

certo verdadeiro, mas todo este erro foi muito bom para 

a nossa lapidação. 

Agora estamos conhecendo e reconhecendo isto, 

porque o nosso certo é um certo aparente, não 

conhecíamos o certo verdadeiro e por isso, vivíamos de 

experiências em experiências. E quem vive de 

experiências está procurando acertar ou não. Então tudo 

isso, foi necessário para a lapidação do animal Racional, 

foi um mal necessário para a lapidação de outro mal. Foi 

um mal necessário para se adquirir um bem verdadeiro, 

o verdadeiro bem. 

Então estamos de parabéns e satisfeitos com toda 

esta situação, deste tempo que perdemos para a nossa 

lapidação, para a nossa verdadeira salvação de 

conhecermos a fase que já entrou há muito, a Fase 

Racional.” É o caso dos males que vêm para o bem 

como costumam dizer: “- Há males que vêm para bem.” 

Como assim foi. 

E assim, vejam que grandiosidade conhecer o 

porquê das coisas e o porquê da causa das coisas, como 
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estão conhecendo agora, o porquê da causa de tudo isso. 

Conhecer a causa justa e certa para a lapidação do 

animal Racional, para que o animal, depois de lapidado, 

deixasse de ser animal para ser Aparelho Racional, 

dentro da Fase Racional, a fase do verdadeiro mundo de 

todos, o MUNDO RACIONAL. 

 

Tudo isso serviu na fase de animal Racional, tudo 

isso foi muito bom, foi muito útil, muito belo, muito 

grandioso na fase de animal Racional, para a lapidação 

do animal Racional. 

Então, o animal Racional sofria, mas tinha uma 

infinidade de anestésicos que eram as distrações, as 

ilusões, as esperanças, os sonhos, as aventuras. 

 

Tudo isso eram engambelos, anestésicos,   para 

ajudar a lapidação do animal Racional. Eram distrações 

para ajudar a lapidação do animal Racional, para que o 

animal não tivesse tempo de pensar muito na sua 

situação degradante de animal Racional. 

 

Então todos esses prelúdios,   foram   necessários, 

para o engambelo, para engambelar, para auxiliar a 

lapidação do animal Racional. A música, as adorações, 

as modas, as distrações, enfim tudo isso, eram 

anestésicos para que o animal não sentisse nunca a sua 

lapidação. Então, uma infinidade de coisas para a 

distração do animal Racional. 

Tudo foi necessário, tudo foi preciso, para lapidar o 

animal Racional, tudo isso concorreu para a lapidação 

do animal Racional. Porque não há efeito sem causa, se 

existe tudo isso é porque existia uma causa ou existe 

uma causa, a causa é esta: concorrer para a lapidação do 

animal Racional. 
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E agora, todos lapidados dentro da Fase Racional, 

todos vivendo Racionalmente com a CULTURA 

RACIONAL, a verdadeira cultura do seu verdadeiro 

natural, da sua verdadeira origem de Aparelho Racional. 

 

Hoje todos dentro do seu lugar verdadeiro, a Fase 

Racional, a fase da origem do Aparelho Racional. 

 

Então para que não sentissem muito o sofrimento, 

foram criados e inventados todos esses anestésicos, 

religiões, seitas, doutrinas, rezas, jogos, esportes, enfim, 

cantorias, cantos, tudo para amenizar um pouco a 

dolorosa vida da matéria. Como costuma dizer: “- Tudo 

isto, uma distração para uma higiene mental.” 

Então tudo que existe tem sua razão de ser, tudo foi 

necessário existir, concorrendo assim para lapidação do 

animal Racional, para que o animal não sentisse muito a 

sua lapidação. 

Hoje todos sabendo a causa e o porquê de tudo isso, 

e dizendo: “- É verdade! Nós sabíamos que estava tudo 

errado e que ia tudo errado, porque o certo ninguém 

conhecia, e agora está aí a causa do porquê de tudo isto, 

desses anestésicos todos.” 

Então aí começam a achar graça, começam a rir e 

dizendo: “É verdade! Tudo há uma razão de ser. Agora 

que estamos sabendo e vendo que tudo isto foi preciso, 

todos esses sonhos, todas essas esperanças, todas essas 

crendices, todo esse fanatismo, toda essa embriaguês, 

todo esse carolismo, toda essa obsessão, toda essa 

paixão, todo esse amor, tudo teve sua razão de ser para 

concorrer para a lapidação do animal Racional, para que 

amenizasse um pouco a vida de sofrimento da vida da 

matéria e para não sentir muito a lapidação.” 
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Então está aí, um bocado da divulgação desse nada 

para que chegassem no ponto “X” de entrarem para a 

Fase Racional sem sentir muito a transformação. 

 

Então diz o outro: “- É verdade! Quanto mais se 

vive mais se aprende. Hoje esclarecidos do porquê de 

tudo que existe neste mundo. Hoje sabemos o por quê. 

 

Então sabíamos que a vida não podia ser esta, que 

possuíamos e que ainda possuímos. A vida não podia ser 

esta, porque sofríamos tanto, rogávamos e   pedíamos 

dias melhores e tudo se multiplicava ao contrário, tudo 

de pior para pior e o sofrimento aumentava cada vez 

mais, mas agora, estamos sabendo e estamos vendo que 

tudo isso foi útil É preciso para a lapidação do animal 

Racional. 

 

Ninguém nunca pôde supor isto, ninguém nunca 

pôde pensar nem de leve, o porquê dessas fantasias 

todas, e o porquê desse ilusionismo todo, todos iludidos 

com tudo. Agora é que estamos sabendo com esta 

brilhante revelação Racional que tudo isto foi necessário 

para nossa lapidação, para nossa verdadeira salvação. 

 

“Então não foi bem um tempo perdido, foi uma 

necessidade de tudo assim ser, para que deixássemos de 

assim ser e conhecêssemos o nosso lugar verdadeiro de 

Racionais puros, limpos e perfeitos e como partir daqui 

para o nosso verdadeiro Mundo de Origem. 

 

Então agora, chegou a fase do nosso verdadeiro 

Mundo de Origem, a Fase Racional. E assim tudo dando 

certo por vivermos Racionalmente, dentro da fase 

consciente, a Fase Racional e a multiplicação do bem 

sempre.” 
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A vida Racional é uma vida diferente da vida do 

animal, por serem todos orientados pelo MUNDO 

RACIONAL, pelo seu verdadeiro Mundo de Origem, e a 

vida do animal muito diferente, por serem orientados 

pelo fluido elétrico e magnético, pelas intuições, 

pensamentos e comunicações transmitidas pelos fluidos 

elétrico e magnético, pelos fluidos   da   deformação. 

Então é completamente diferente do Aparelho Racional. 

O Aparelho Racional recebe todas as orientações do 

MUNDO RACIONAL, e como animal Racional, recebia 

todas as orientações variantes dos signos e dos planetas. 

 

Então é uma vida muito diferente, porque se trata 

da parte consciente, que é da Fase Racional e a parte 

inconsciente é da fase do animal Racional. A diferença é 

muito grande, pois o fluido elétrico e magnético 

pertence à esfera da deformação, é um fluido mau, por 

isso, sempre existiu o mal. Como Aparelho Racional, a 

orientação é do seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 

 

Racional é uma coisa pura, limpa e perfeita. Então 

o progresso Racional, é um progresso completamente 

diferente do progresso inconsciente. Agora, vejam a 

maior realidade universal que desconheciam, por não 

conhecerem a Fase Racional, a maior arma do ser 

humano no mundo, que é a CULTURA RACIONAL. A 

arma mais poderosa do mundo é a CULTURA 

RACIONAL. Esta é a arma que todos estão precisando, 

que todos estão necessitando, que todos estão 

procurando, arma mais poderosa do mundo, a 

CULTURA      RACIONAL.      Com      a       CULTURA 

RACIONAL todos estão equilibrados Racionalmente, 

com a CULTURA RACIONAL todos se entendendo, 

todos se compreendendo, todos se amando, todos se 
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estimando, acabando os ódios, os rancores que são da 

fase de animal Racional. Com a CULTURA 

RACIONAL todos ligados ao seu verdadeiro mundo, o 

Mundo de Origem, e sendo todos orientados sobre todos 

os pontos de vista, para o brilhante equilíbrio Racional. 

 

Portanto a arma mais poderosa do Universo é a 

CULTURA RACIONAL. O maior e melhor remédio de 

todos, que todos estão necessitando é a CULTURA 

RACIONAL. 

 

Então quem tem CULTURA RACIONAL vence, e 

quem não tem CULTURA RACIONAL perece. Com a 

CULTURA RACIONAL acabarão as guerras, as brigas, 

as confusões, os descontentamentos, acabar-se-á tudo de 

ruim e tudo de mal. 

 

E assim, todos unidos Racionalmente com a 

CULTURA RACIONAL. Todos se entendendo e 

compreendendo, acabando os males da vida e os males 

do corpo com a CULTURA RACIONAL. 

 

Todos serão orientados pelo seu verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL, recebendo todas as 

orientações precisas para o equilíbrio de todos 

Racionalmente. Então a maior cultura, a maior arma e o 

melhor remédio é a CULTURA RACIONAL, e não essa 

cultura aí de animal Racional, cultura de inconscientes. 

 

Estão necessitando é da cultura consciente, da 

CULTURA RACIONAL, da cultura positiva e não dessa 

cultura negativa de animal, feita por animais, dessa 

cultura inconsciente, cultura negativa,   cultura   extraída 

da mente do animal, que somente produziu o mal e a 

multiplicação do mesmo. 



87 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 17º O 

 

 

A cultura extraída da mente dos bichos foi um mal 

necessário para a lapidação de todos. O animal é um 

bicho e por isso, sempre foi feroz, raivento e vingativo. 

Então essa cultura extraída da mente dos bichos, dos 

monstros, dos selvagens, foi uma cultura necessária, foi 

um mal necessário para a lapidação do animal Racional, 

mas que já está superada. Por ser uma cultura superada, 

ninguém se entende, todos tontos, todos desorientados, 

uns contra os outros, brigas, guerras, discussões, 

confusões. 

Ninguém tem sossego, ninguém tem paz, ninguém 

tem garantia, vivem todos com medo noite e dia. O 

medo tomou conta de todos, todos amedrontados sem 

saber o que fazer, sem saber o rumo que devam tomar, 

chegando ao caos de desordem, do desrespeito, do 

desequilíbrio e da desorientação. Tudo porque essa 

cultura já está superada, há muito tempo. É uma cultura 

que nunca trouxe paz para ninguém, nunca trouxe 

sossego para ninguém, nunca trouxe equilíbrio para 

ninguém, nunca trouxe felicidade para ninguém, nunca 

trouxe nada de bom para ninguém, porque tudo é 

aparência. Vivem todos de   aparências,   todos 

aparentando o que não são. Então esta cultura foi um 

mal necessário, para a lapidação do animal Racional. 
 

E por isso, todos vivendo aí de Herodes a Pilatos, 

com as convulsões, o sofrimento, a multiplicação de 

todas as ruínas, a multiplicação dos males, a 

multiplicação das guerras, a multiplicação   das 

revoluções, a multiplicação das discussões, a 

multiplicação dos desequilíbrios e a multiplicação dos 

desrespeitos. 

Então a cultura do animal, é uma cultura sem base e 

sem lógica, por isso, tinha mesmo que se dar tudo isso, 
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por ser uma cultura saída da mente de desequilibrados, 

de livres-pensadores, de loucos com aparências de bons. 

Uma cultura extraída da mente de doentes, de quem vive 

variando. Como todos variam, o pensamento é variante 

e quem varia é um doente. 
 

Então essa cultura extraída dessas mentes tinha 

mesmo que ser assim. Todos doentes e cheios de 

cultura, todos sofrendo e cheios de cultura por ser uma 

cultura da mente de doentes, da mente de 

desequilibrados, da mente de sofredores, da mente de 

mortais, da mente de inconscientes, tinha mesmo que 

jogar todos dentro de uma fogueira. 
 

Coisa mesmo de loucos, tudo isso, foi um mal 

necessário, foi um mal preciso para a lapidação do 

animal Racional que já foi muito pior do que é. Já foram 

monstros, já foram selvagens, já foram muito piores. 

Então foi necessário este mal para a lapidação do animal 

Racional. 

Mas agora, já há muito o mundo mudou de fase, 

entrou outra fase que é a Fase Racional, a fase 

consciente, a fase da verdadeira cultura do Mundo de 

Origem de todos, a CULTURA RACIONAL, sendo 

orientados pelo MUNDO RACIONAL, o seu verdadeiro 

Mundo de Origem, para conhecerem o que é CULTURA 

RACIONAL. A CULTURA RACIONAL é pura, limpa e 

perfeita por ser do MUNDO RACIONAL, do mundo 

verdadeiro da origem do Aparelho Racional. 
 

Então todos aparelhados no MUNDO RACIONAL, 

sendo orientados noite e dia com a CULTURA 

RACIONAL, uma cultura completamente diferente do 

animal. O animal por ser imperfeito, cheio de defeitos, 

sofredor e mortal, tinha mesmo que ter uma cultura 
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cheia de defeitos, imperfeita, a cultura extraída   da 

mente do animal, que somente serviu para a lapidação 

do animal Racional. Foi um mal necessário para 

lapidação do animal Racional, porque não há efeito sem 

causa, a causa é esta, um mal necessário para a 

lapidação do animal Racional. 

 

Então agora, passaram da fase de animal Racional 

para a Fase Racional, por isso a cultura é outra, a 

cultura é Racional. E de onde vem essa cultura? Do 

MUNDO RACIONAL, do mundo verdadeiro da origem 

de todos. Todos sendo orientados Racionalmente, 

recebendo as orientações precisas noite e dia e dia e 

noite. Daí todos conhecendo, sabendo e vendo a 

CULTURA RACIONAL. A CULTURA RACIONAL só 

podia ser do MUNDO RACIONAL. Então para que 

todos possuam a CULTURA RACIONAL, a cultura 

verdadeira do Aparelho Racional, têm que ficar ligados 

ao MUNDO RACIONAL, ao verdadeiro Mundo de 

Origem de todos. 

 

Ligados ao MUNDO RACIONAL, vão recebendo 

todas as orientações precisas Racionais. E assim, todos 

vão adquirir ou já estão adquirindo a CULTURA 

RACIONAL, que é a cultura verdadeira do Aparelho 

Racional. Para que todos, de um momento para outro, 

cheguem a essa conclusão, é somente ler e reler, para o 

seu desenvolvimento Racional e nascer em si mesmos, a 

Vidência Racional e todos vendo o MUNDO 

RACIONAL, o seu Mundo de Origem. Vendo os seus 

irmãos e entrando em contacto com todos do seu 

verdadeiro natural de Aparelho Racional. 

 

Então a maior arma do mundo é a CULTURA 

RACIONAL, e não essa cultura de animal inconsciente, 
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que só serve para a lapidação dos mesmos. E assim, hoje 

estão em plena Fase Racional, a fase mais brilhante que 

chegou aí na Terra. 

 

Então agora, é a CULTURA RACIONAL que vai 

imperar e não a cultura sem valor, a cultura do animal 

sofredor. 

 

Não percam mais tempo, o melhor passeio e a 

melhor distração são os Livros nas mãos, para poderem 

adquirir o mais depressa possível a CULTURA 

RACIONAL, para ficarem ligados ao MUNDO 

RACIONAL e receberem todas as orientações precisas 

para o seu verdadeiro equilíbrio,   um   equilíbrio 

Racional. 

 

Daí, a paz eterna, todos se entendendo, todos se 

compreendendo, acabando as brigas, as guerras, as 

confusões, enfim, acabando tudo que pertencia à fase de 

animal, à fase inconsciente. E por estarem numa fase 

consciente que é a Fase Racional, tudo completamente 

diferente da fase de animal. Na fase consciente, há o 

equilíbrio verdadeiro Racional e na fase inconsciente de 

animal, a multiplicação do desequilíbrio e do 

desentendimento. Daí tudo de mal, tudo de ruim e tudo 

indo de pior para pior sempre na fase do desequilíbrio, a 

fase que se passou, para a lapidação do animal Racional. 

 

Então a arma mais poderosa do mundo é a 

CULTURA RACIONAL. É o que todos estão 

necessitando. É preciso fazer a propaganda noite e dia, 

para salvar o animal Racional que está agonizando há 

muito, e desconhece que chegou no mundo uma outra 

fase, que é a Fase Racional, e que a sua fase de animal 

Racional já foi extinta, já acabou e por isso, estão todos 
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aí em liquidação. A fase já foi liquidada e para que não 

chegue o ponto crítico da derrota do animal Racional, 

tratem de imediato fazer a propaganda universalmente, 

para salvar o animal Racional que está agonizando. O 

animal Racional precisa tomar conhecimento da   fase 

que existe, da Fase Racional que entrou a governar. 

 

Então está dependendo da divulgação dos que já 

conhecem a fase, para levar ao conhecimento dos que 

desconhecem. 

 

E assim a arma mais poderosa do mundo é a 

CULTURA RACIONAL. 

 

Vejam que, tudo que tem princípio tem fim. A fase 

de animal Racional teve princípio e já chegou ao seu 

fim há muito. Agora entrou outra fase que é a Fase 

Racional, a fase de ligação do Aparelho Racional ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

Então aí, cessando os males do corpo e os males da 

vida. 

 

E assim, na fase de animal Racional, já ninguém 

está mais suportando ou estavam suportando, o molde 

de vida ou o modo de viver. Já estavam todos cheios 

dessa cultura inconsciente, dessa cultura de aventureiros 

de “será ou não”, dessa cultura de experiências sempre, 

todos em experiências. Todos vivendo na incerteza de 

tudo. Ninguém suporta mais o desequilíbrio universal. 

Por ser uma cultura inconsciente, é uma cultura já 

superada. Então, entrou outra fase, a Fase Racional, 

substituindo a fase de animal, porque já chegaram em 

pleno amadurecimento de desilusão da cultura de ilusão 

do animal Racional. Todos iludidos e todos sofrendo as 

conseqüências de uma cultura, que somente serviu para 
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a lapidação do animal Racional. Foi um mal necessário 

para a lapidação do animal. 

Agora, tudo dando certo por viverem 

Racionalmente, dentro da fase consciente, a Fase 

Racional. Então a multiplicação do bem sempre, e todos 

de mudança definitiva para o seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, o inundo verdadeiro 

do Aparelho Racional e dizendo: “- Vejam que beleza! 

Que grandeza angelical! Por nós estarmos dentro da 

Fase Racional, ligados aos nossos irmãos do MUNDO 

RACIONAL, do nosso verdadeiro mundo, ligados aos 

nossos irmãos puros, limpos e perfeitos, do MUNDO 

RACIONAL, do mundo verdadeiro do Aparelho 

Racional.” Então, a arma mais poderosa do Aparelho 

Racional, é a CULTURA RACIONAL. A arma mais 

poderosa universalmente, é a CULTURA RACIONAL, 

para que se identifiquem com o MUNDO RACIONAL, 

o mundo verdadeiro do Aparelho Racional. 
 

Agora, todos com a cultura do seu verdadeiro 

natural, a CULTURA RACIONAL. Então aí, nascendo o 

equilíbrio em todos e a Terra sendo um verdadeiro 

Paraíso Racional, todos vivendo dentro de um paraíso, 

todos se entendendo, todos se compreendendo, todos se 

amando, todos se estimando, havendo amor e paz entre 

todos. Havendo a verdadeira felicidade, a   verdadeira 

paz, a verdadeira fraternidade, enfim, a verdadeira 

harmonia Racional. 

E assim, todos há muito desiludidos da cultura 

inconsciente, da cultura do animal   Racional,   uma 

cultura variante, que nunca deu sossego a ninguém, que 

nunca deu paz a ninguém. Uma cultura que nunca deu 

felicidade a ninguém, que só multiplicou os males de 

todos: que só multiplicou a destruição de todos; uma 
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cultura que sempre trouxe todos desentendidos, todos 

descompreendidos, todos em dúvidas de tudo. Uma 

cultura que sempre multiplicou as confusões, as guerras, 

as brigas, os choques, as vinganças, o terror. A cultura 

do animal Racional que só trouxe a calamidade e o mal 

para todos, mas, tudo isso, foi necessário para a 

lapidação do animal Racional. 

E agora, chega no mundo para todos a verdadeira 

cultura. A CULTURA RACIONAL. A cultura do 

verdadeiro Mundo de Origem de todos, o MUNDO 

RACIONAL, o mundo verdadeiro   do   Aparelho 

Racional, ou seja, o ser humano. A maior arma do 

mundo é a CULTURA RACIONAL, a maior riqueza de 

todos é a CULTURA RACIONAL! Onde está a 

felicidade?   Na CULTURA RACIONAL. Onde está a 

paz de todos? Na CULTURA RACIONAL. 
 

É na CULTURA RACIONAL, que está o 

verdadeiro equilíbrio de todos. É na CULTURA 

RACIONAL, que está a compreensão de todos. Na 

CULTURA RACIONAL, está o certo dos certos. Na 

CULTURA RACIONAL, está o verdadeiro consciente, a 

consciência Racional. 

É preciso que todos se armem o mais depressa 

possível com a CULTURA RACIONAL, para vencerem 

sempre e não serem vencidos nunca. Pois com a 

CULTURA RACIONAL todos vencerão e não serão 

vencidos por coisa alguma. Com a CULTURA 

RACIONAL, haverá paz universal. Com a CULTURA 

RACIONAL, o bem eterno de todos, com a CULTURA 

RACIONAL, a felicidade eterna, com a CULTURA 

RACIONAL, todos se entendendo, todos se 

compreendendo, todos se amando, todos se estimando, 

todos unidos em um só. 
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Tratem o mais depressa possível de ler e reler, para 

se imunizarem Racionalmente. A CULTURA 

RACIONAL é do verdadeiro berço de todos, o MUNDO 

RACIONAL. Com a CULTURA RACIONAL, todos 

felizes e contentes para sempre. Racionalmente. Com a 

CULTURA RACIONAL, tudo dando certo na vida de 

todos. Com a CULTURA   RACIONAL,   o 

prolongamento dos anos de vida de todos. Com a 

CULTURA RACIONAL, todos com a Vidência 

Racional. Com a CULTURA RACIONAL, o verdadeiro 

progresso Racional, o progresso verdadeiro do Aparelho 

Racional. 
 

E assim, todos ligados ao MUNDO RACIONAL, o 

mundo de sua verdadeira origem de Aparelho Racional. 

Todos progredindo Racionalmente e todos   felizes, 

alegres e contentes, por serem conscientes, por estarem 

na fase consciente, a Fase Racional. Todos recebendo 

todas as orientações precisas, para o seu verdadeiro 

equilíbrio Racional. 
 

Tudo dando certo na vida de todos. Racionalmente, 

por a fase ser Racional. 
 

O maior tesouro de todos, o melhor tesouro de 

todos é a CULTURA RACIONAL. Não esta de animal 

Racional, esta é a cultura do mal, com a sua 

multiplicação sempre. A CULTURA RACIONAL é a 

cultura do bem, com sua multiplicação sempre, por ser 

Racional. 

A cultura do mal é uma e a cultura do verdadeiro 

bem é outra, é Racional. Tudo belo, tudo lindo, tudo 

brilhando, tudo e todos felizes, cessando com a 

CULTURA RACIONAL, os males da vida e os males 

do corpo. Cessando a influência ou as influências do 
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encanto, do elétrico e magnético, cessando   as 

influências astrais, por   estarem   completamente 

desligados do mundo elétrico e magnético e ligados ao 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. Desligados do mundo elétrico e magnético 

e ligados ao MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro 

de origem de todos. Cessando os males do corpo e os 

males da vida e tudo dando certo na vida de todos. 

Todos se entendendo, todos se compreendendo, todos 

vivendo Racionalmente, por receberem todas as 

orientações precisas do MUNDO RACIONAL, por 

estarem ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 

E assim a vida é bela, mais bela do que nunca. A 

Terra sendo aí, um verdadeiro Paraíso Racional, por 

estarem todos desencantados, por estarem todos ligados 

ao seu verdadeiro natural que é o MUNDO 

RACIONAL, o mundo verdadeiro   do   Aparelho 

Racional. 

Todos vivendo Racionalmente e não como animal, 

na fase de animal Racional. O animal por ser um animal, 

vive mal como sempre viveu, e multiplica o mal por ser 

um ser inconsciente, e o inconsciente vive mal sempre, 

porque nunca soube por que era inconsciente. Nunca 

soube por que era um animal, nunca soube o porquê de 

sua categoria de animal, nunca soube por que era livre- 

pensador, nunca soube por que vivia assim 

degradantemente, nesse   desequilíbrio   infernal,   com 

esses montões de ruínas para destruição de si mesmo. 

Nunca soube por que era doente, pois quem varia é um 

doente, nunca soube por que era louco. 
 

Um inconsciente é um louco, não sabe o que diz, 

não sabe o que quer, não sabe o que faz, não sabe de 
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onde veio, não sabe para onde vai, não sabe por que 

assim é, não sabe por que todos assim são, não sabe 

porquê o mundo existe, não sabe o porquê de sua 

existência em um mundo que nunca soube o porquê 

dele. 
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O TÉRMINO DO PRELÚDIO DO FOCO 

 

 

 

 
O animal sempre viveu mal, de esperanças, de 

sonhos, de aparências, de ilusões e daí as indecisões, as 

multiplicações dos males, das ruínas, do degredo 

infernal, onde ninguém tinha sossego, por abrigar 

somente o mal. O animal vivendo assim dessa maneira 

desolado, agonizando, triste muitas vezes de ser assim, 

por não saber o porquê do seu ser e perguntando 

sempre: “- Por que eu sou assim?” Ninguém nunca 

soube dizer por que todos são assim. É uma pergunta 

que ninguém nunca respondeu. 

 

E assim, vivendo como um barco sem rumo, porque 

não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. 

Vivendo aí à mercê das ruínas, vivendo sem garantias, 

vivendo sem ter com quem contar, vivendo sem ter onde 

se agarrar, vivendo de sonhos, de pesadelos infernais. 

 

Julgou sempre ser o que não é, por viver de 

aparências, por viver de ilusões, por viver de 

experiências, na incerteza de tudo. Sempre em 

experiências, sempre à procura do certo e sempre por 

encontrar o certo, sempre por acertar e as pioras sobre 

todos os pontos de vista a se multiplicar. 

 

Então, o animal muitas vezes ficava desconsolado e 

indagava: “- Onde vamos parar com tantos absurdos, 
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que causam até medo viver como nós vivemos?” O 

animal muitas vezes ficava apavorado com tantas ruínas 

e com as suas multiplicações e por ser animal, sempre 

viveu com medo. Com medo disto, com medo daquilo, 

com medo daquilo outro; desconfiado daquilo, 

desconfiado daquilo outro. Sempre vivendo assustado e 

desconfiado, sempre vivendo com medo. Com medo de 

tudo, com medo de acontecer isto, com medo de 

acontecer aquilo. Tomando precauções por causa disto, 

tomando precauções por causa daquilo. 

 

O animal sempre viveu apavorado, com medo, 

fazendo-se de muito corajoso aparentemente. Com o 

medo por dentro e a coragem por fora, aparentando 

sempre o que nunca foi ou o que não é. 

 

O animal, nesse beco sem saída, não sabia como 

sair dele, por ser um ser esquisito, por ser encantado. 

Esquisito sim, por desconhecer o porquê de sua 

existência. Achavam esquisito   viver   assim e   dizendo: 

“- É muito esquisito nós vivermos assim, sem sabermos 

o porquê de nossa existência, sem sabermos o porquê da 

origem deste mundo, sem sabermos o porquê de tudo. 

Vivemos aqui numa anulação. Somos nulos, porque não 

sabemos o porquê do mundo assim ser, nem muito 

menos o porquê todos assim são. Vivemos aqui numa 

anulação de tudo. 

 
Vivemos aqui, englobados dentro deste globo sem 

sabermos por que, expostos aqui a tudo quanto é de 

sofrimento, sem sabermos por que estamos expostos a 

ser vítimas dos males existentes neste mundo que não 

sabemos o porquê dele. Não sabemos o porquê de tantos 

males que existem. Vivemos a vida inteira com tanto 

sacrifício, procurando combater os males e sempre 
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sendo vítimas deles, sendo sempre vítimas dos males. 

Quando nos descuidamos é fatal, lá se foi a vida... não 

há idade para morrer. Achamos uma esquisitice tantos 

males contra nós e sem sabermos o por quê. Somos 

vencidos pelos males, os males nos destroem, nos 

devoram, nos liquidam e não sabemos o por quê. 

Vivemos a vida inteira aprendendo até morrer, sem 

nunca podermos concluir o verdadeiro saber. Tantas 

ruínas no mundo e não sabemos por que nos jogaram e 

nos botaram nesta terra, no meio de tantas ruínas, como 

quem diz: “Salve-se quem puder”. 
 

Vivemos acabrunhados, porque somos sofredores e 

não sabemos por que, não conhecemos a causa de nós 

assim sermos. Somos assim, mas não sabemos por quê.” 
 

E assim, vivendo como uma nau perdida no alto 

oceano. Todos aflitos, todos desesperados, todos 

preocupados, todos sofrendo, todos chorando, todos 

agonizando, todos nervosos, todos com medo de tudo, 

assombrados com tudo, desconfiados com tudo   e 

dizendo muitas vezes: “- Esta vida é medonha. Por 

muita cautela que tenhamos não adianta nada. Somos 

sempre vítimas deste ou daquele mal.” 
 

Vivendo   assim   horrorosamente,   tenebrosamente, 

por viverem aí expostos no meio de tantas ruínas. Essa 

sempre foi a vida do animal, por ser animal, viver do 

mal, por ser animal, nunca pôde evitar o mal. por ser 

animal multiplicando o mal, multiplicando as 

desorientações e daí surgindo as confusões, o prelúdio 

do inferno de fogo. Tudo se acabando, tudo se 

destruindo e todos vivendo com a maior inconsciência. 
 

Vejam a fase de animal, como sempre foi uma fase 

desoladora, a fase dos doentes. 
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Agora, de repente, o animal com o bálsamo de sua 

cura em suas mãos, que é a CULTURA RACIONAL. O 

animal diante das provas exuberantes e dos testemunhos 

básicos que ai estão em suas mãos, só faz é chorar de 

alegria e de emoção e dizendo: “- Nunca se esperou 

tamanha magnitude, porque nós nos considerávamos 

perdidos e hoje. vindo ao nosso conhecimento, em 

nossas mãos. a fase de recuperação de todos, a fase 

Racional, a fase consciente do nosso verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL. Chegou tudo isto 

na hora certa, na hora que precisava chegar, na hora que 

já estava tudo esgotado. Ninguém tinha mais confiança 

em ninguém, nem em si mesmo, estávamos 

completamente perdidos, como náufragos   sem 

esperanças. Esgotaram-se todos os recursos. Estávamos 

no caos e tudo ficou superado de uma só vez. Ficamos 

todos loucos, todos desorientados, sem sabermos o que 

lazer. O tudo que julgávamos ser tudo virou nada e por 

isso nada resolveu a paz de ninguém, nada resolveu a 

tranqüilidade e a felicidade de ninguém.” 

 
Tudo perdeu o valor. Estavam todos tontos. Ficou 

tudo superado e daí o desentendimento de um modo 

geral, de uns contra os outros. Discussões, brigas, 

revoluções, guerras; a insatisfação geral. 

 
Todos insatisfeitos, todos   preocupados,   todos 

tristes, por viverem desamparados. Por viverem 

desamparados, tudo de ruim se multiplicava; as ruínas 

se multiplicavam, as brigas, as confusões, as 

desorientações, as poluições, a poluição. Todos se 

considerando dentro do abismo, esperando somente a 

hora fatal. Todos sem garantias, sem terem onde se 

agarrar, sem terem com quem contar e dizendo: “- É 

verdade! Tudo que existe no mundo, somente foi feito 
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para nos enganar. Vivemos sempre enganados, sempre 

traídos e o resultado está aí: “salve-se quem puder.” 

 

Vejam que o mal por si mesmo se destrói. A causa 

e o efeito do mal por si mesmo se destroem. 
 

O animal por si mesmo vivendo mal. por si mesmo 

se destruindo. 
 

Vejam a luta dos inconscientes, a guerra dos 

inconscientes, a luta para poderem viver sofrendo. A 

guerra para poderem viver lutando e sofrendo. 
 

A grande luta dos inconscientes, as desorientações 

e o desequilíbrio dos inconscientes. 

 

Vejam que já estavam dentro do abismo. Ninguém 

tendo mais confiança em coisa alguma. Ninguém lendo 

confiança em ninguém, nem em si mesmo. 

Então aí o desequilíbrio. Todos desequilibrados. 

Daí a loucura, as guerras, as brigas, as destruições, 

as revoltas e todos loucos. A imperfeição somente tinha 
mesmo que multiplicar as imperfeições e as ruínas de 

todos. 
 

Agora, chegou o maior remédio universal para 

todos, como aí estão vendo, a CULTURA RACIONAL. 

A fase de recuperação de tudo isto, a fase da verdadeira 

alegria, da verdadeira harmonia, da verdadeira paz, da 

verdadeira felicidade, do amor eterno Racional. 
 

Agora, todos alegres e contentes, por encontrarem a 

fase consciente, a fase Racional, a fase do verdadeiro 

Mundo de Origem de todos. 
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E assim, a verdadeira alegria. Chegou a verdadeira 

alegria de todos, a CULTURA RACIONAL. 

 

A arma mais poderosa do Aparelho Racional é a 

CULTURA RACIONAL. Com a CULTURA 

RACIONAL, livres do mal para sempre. Está aí a 

mudança da fase do mal para a fase do bem verdadeiro, 

da fase inconsciente para a fase consciente. 
 

Julgavam-se perdidos e agora estão vendo que não 

estão mais perdidos, estão dentro da Fase Racional. 

 

Hoje todos conhecendo, sabendo e cientes do certo 

e do errado; do deformado e do verdadeiro certo; do 

inconsciente e do consciente. 
 

Todos tomando conhecimento da verdadeira cultura 

que não conheciam, da verdadeira cultura, porque não 

conheciam a Fase Racional. Por não conhecerem a Fase 

Racional não conheciam a verdadeira cultura, a 

CULTURA RACIONAL. 
 

Todos ansiosos por conhecer a verdade das 

verdades, a cultura aparente e a cultura verdadeira, a 

cultura do nada e a cultura de tudo Racionalmente. 

 

Todos tomando ciência da verdadeira cultura, da 

CULTURA RACIONAL. 
 

Todos imediatamente querendo ser cultos 

Racionalmente, ninguém querendo saber mais da cultura 

do animal. 
 

Ninguém quer saber mais da cultura do animal, 

para viver mal e eternamente todos querem a 

CULTURA RACIONAL. 
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Então é a CULTURA RACIONAL que todos 

precisam, que todos estão necessitando há muito e não 

essa cultura de animal, livre-pensador inconsciente, que 

não sabe o que faz, e quem não sabe o que faz, não sabe 

o que diz. 
 

Ninguém quer mais perder tempo com a cultura do 

animal e por isso, dizem: “- A nossa cultura foi a causa 

de todos os males da humanidade.” 
 

O que adiantou essa cultura universal? Coisa 

nenhuma e por isso estão aí todos os cultos de Herodes a 

Pilatos. Todos vivendo agonizando, todos vivendo com 

medo, todos vivendo apavorados. 

 

Está aí a bela cultura do animal, o desequilíbrio 

total dos cultos e de todos de um modo geral. A cultura 

do animal sempre multiplicou o mal e estão aí as 

conseqüências. Todos sofrendo há muito, todos 

padecendo há muito, todos sem sossego há muito, todos 

agonizando há muito, todos desesperados há   muito, 

todos desequilibrados há muito, todos sem saber o que 

fazer há muito, todos tontos, todos penando. 
 

Está aí o resultado da cultura do animal, 

envaidecido e enobrecido, convencido e petulante, prosa 

e galanteador, para acabar tudo desse jeito, tudo em 

ruínas. 
 

É uma vergonha para os cultos, uma grande 

vergonha dizerem ser grandes cultos, com uma cultura 

de sofredores, para multiplicação do   sofrimento 

universal. 
 

Bonita cultura! Bela cultura! Somente na cabeça de 

loucos é que cabe tudo isso. 
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Então se o mundo vem cm multiplicações de ruínas, 

em multiplicações de desacertos, essa cultura só tem 

servido para desacertar todos, para multiplicação das 

ruínas de todos. 

 

Chegaram a um ponto de novidade, justamente no 

ponto de amadurecimento geral e aí, dizem: “- A cultura 

não resolve mais nada. a cultura não tem forças para 

equilibrar ninguém.” Por isso estão aí as guerras, as 

brigas, as revoluções, os desentendimentos, a 

desorientação, provando que a cultura nunca equilibrou 

ninguém, que a cultura não vale o que muitos pensavam 

que valesse. Se a cultura valesse, ninguém sofria, 

ninguém padecia. Não haviam guerras, não haviam 

revoluções, não haviam brigas, não haviam 

descontentamentos: uns não estariam contra os outros. 

Não haveria descrédito, porque a cultura equilibraria a 

todos, mas por a cultura ser criação de desequilibrados, 

é que vem o mundo multiplicando a ruína de todos, 

sendo essa cultura a causa da ruína de todos. 

 

Existem muitos que não querem nem falar cm 

cultura, em cultos, como quem diz: “- O que adiantou 

tanto a cultura dos cultos, para vivermos como estamos 

vivendo, numa situação calamitosa, de “salve-se quem 

puder”.” 

Todos estão com medo, todos amedrontados. O que 

adiantou, ou o que adianta essa cultura de inconscientes 

que alimentou a inconsciência de todos, que multiplicou 

a inconsciência de todos, que multiplicou as ruínas do 

mundo. Muitos tendo até vergonha de se considerarem 

cultos. 

E assim, vejam que estavam todos iludidos, vendo 

que tudo caminha de pior para pior, vendo que tudo no 
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mundo se encaminhava para um abismo tremendo. 

Muitos, vaidosos, ainda se fiando em cultura de animal, 

cultura que nunca trouxe paz para ninguém, nem 

felicidade para ninguém, uma cultura exótica, de 

aventureiros, pois de nada adiantam as aventuras. 

 
Hoje, chegando o certo dos certos, a verdadeira 

CULTURA RACIONAL, para embargar os males da 

vida de todos, os males do corpo de todos. A cultura 

verdadeira do Aparelho Racional. 

 

A cultura do animal é uma e a CULTURA 

RACIONAL é outra. A fase inconsciente é uma e a fase 

consciente é outra. A fase de animal é uma e a fase de 

Aparelho Racional é outra. 

 

A cultura do animal serviu muito para a sua 

lapidação, concorrendo assim para a lapidação de todos, 

para lapidação do próprio animal. 

 
Por isso, tanta cultura e todos sofrendo. A cultura 

não podendo embargar o sofrimento de ninguém e aí 

todos desorientados, todos sofrendo, todos agonizando, 

todos sem sossego, todos num inferno em vida e todos 

dizendo: “Tanta cultura existe no mundo, tantos cultos 

existem e nunca puderam embargar o sofrimento de 

ninguém, nem o seu próprio sofrimento.” 

 

A CULTURA RACIONAL, é a cultura do MUNDO 

RACIONAL, é a cultura verdadeira do Aparelho 

Racional. Esta é que é a cultura verdadeira da origem do 

Aparelho Racional. 

 
A CULTURA RACIONAL é a arma mais poderosa 

do mundo, para o equilíbrio de todos, para o bem de 
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todos, para a paz eterna de todos e para a alegria de um 

modo geral de todos. A alegria Racional. 

Então, a cultura do Aparelho Racional é a cultura 

do MUNDO RACIONAL, do mundo verdadeiro da 

origem do Aparelho Racional. 
 

Com essa cultura, com a cultura consciente, 

desenvolvendo-se tudo quanto é de Racional, por todos 

estarem ligados ao MUNDO RACIONAL, serem 

orientados pelo MUNDO RACIONAL   e   recebendo 

todas as orientações precisas para o equilíbrio de todos, 

o equilíbrio Racional. 
 

E assim, todos progredindo Racionalmente, por 

serem orientados pelo MUNDO RACIONAL. 

 

Então, o que todos estão precisando é da 

CULTURA RACIONAL, o que todos estão necessitando 

é da CULTURA RACIONAL. 

 

Qual é o maior remédio para o equilíbrio de todos? 

E a CULTURA RACIONAL. Então, o que devem fazer? 

A propaganda da CULTURA RACIONAL, para o 

equilíbrio de todos de um modo geral, universalmente, 

para a compreensão de todos, para união de todos. O 

que é que todos estão precisando e necessitando? Da 

CULTURA RACIONAL. Com a CULTURA 

RACIONAL a Terra se tornará um verdadeiro Paraíso 

Racional. Qual é a arma mais poderosa do mundo, para 

vencerem e não serem vencidos? E a CULTURA 

RACIONAL. 
 

Assim, todos ligados ao MUNDO RACIONAL, por 

estarem dentro da Fase Racional, recebendo a orientação 

Racional. 
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Por serem Aparelhos Racionais, tudo de bem, de 

bom, de belo e de lindo, se multiplicando 

Racionalmente, mas para isto. é preciso ler e reler para 

se desenvolverem Racionalmente, para nascer em todos 

a Vidência Racional. 

 

Acima de tudo e de todos está a CULTURA 

RACIONAL, do verdadeiro Mundo de Origem de todos, 

por todos serem de Origem Racional. Esta é que é a 

verdadeira cultura para o equilíbrio de todos, para o 

equilíbrio do Aparelho Racional. 

 
Então, não percam mais tempo. Para que fiquem 

ligados ao seu verdadeiro mundo, o mais depressa 

possível, não percam mais tempo. Perder tempo para 

quê? Para sofrer mais do que já têm sofrido? Não 

adianta perder tempo. A estrada certa é uma só, o 

caminho certo é um só, é Racional. 

 

Estavam acostumados com a cultura inconsciente e 

a cultura inconsciente é como estão vendo. E a 

multiplicação do sofrimento sempre. Estavam 

acostumados com a cultura do animal, a multiplicação 

do mal sempre, vivendo mal e multiplicando o mal. 

Estavam acostumados com a cultura do desequilibrado, 

a cultura variante, a cultura inconsciente. 

 
Hoje, conhecendo e sabendo que a cultura 

verdadeira é a CULTURA RACIONAL. E de onde vem 

a     CULTURA     RACIONAL?     Vem     do     MUNDO 

RACIONAL. De onde é originada? Do MUNDO 

RACIONAL, do mundo verdadeiro do Aparelho 

Racional. É uma cultura que ninguém conhecia, porque 

ninguém conhecia a Fase Racional, ninguém conhecia a 

fase de Aparelho Racional. Somente conheciam a fase 
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em que estavam, a fase de animal Racional, somente 

conheciam a fase inconsciente. Agora, é que estão 

conhecendo a verdadeira cultura do Aparelho Racional, 

porque a cultura do animal, não era a verdadeira cultura. 

Era sim, tudo aparência e nada mais, tudo anestésico, 

tudo engambelo para poderem agüentar a lapidação do 

animal Racional. 

 

Então, criaram e inventaram esses engambelos 

todos, para ver se acertavam ou não e até hoje, até agora 

por acertar. 

Agora sim, conhecem o verdadeiro certo e 

conhecem o certo aparente, o certo do inconsciente, o 

certo do desacerto sempre, o certo das confusões, o 

certo que nunca acertou ninguém, o certo da cultura 

inconsciente. 
 

Agora, a Porta Racional aberta para todos e todos 

conhecendo o MUNDO RACIONAL, o mundo 

verdadeiro tia origem de tudo e de todos. 

 

Todos agora ligados ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem e recebendo todas as orientações precisas para o 

equilíbrio Racional. 
 

E assim, todos volvidos com a atenção para o 

MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro do Aparelho 

Racional. Todos vivendo Racionalmente, alegres, felizes 

e contentes, por serem orientados pelo seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

Tudo isso dando certo na vida de todos. 

Racionalmente. Iodos vivendo alegres, felizes e 

contentes, por   viverem   conscientemente, 

equilibradamente e Racionalmente. 
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Então agora, com a CULTURA RACIONAL, todos 

vencendo e não sendo vencidos pelos males do elétrico 

e magnético. Tudo dando certo na vida de todos, por 

todos estarem dentro da fase   consciente,   vivendo 

ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL e vivendo orientados Racionalmente. 

 

Agora sim, todos armados com a CULTURA 

RACIONAL, a cultura do verdadeiro natural de todos, a 

verdadeira cultura do Mundo de Origem de todos, a 

CULTURA RACIONAL. 
 

Então, possuídos da verdadeira cultura, estão com a 

arma mais poderosa, que é a CULTURA RACIONAL, 

onde está o verdadeiro equilíbrio de todos, onde está o 

verdadeiro bem, a paz, o amor e a fraternidade Racional. 

 

Esta é que é a arma principal de todo Aparelho 

Racional. É a arma do bem, da união de todos, de um 

por todos e todos por um, Racionalmente. 
 

A arma mais poderosa do mundo é a CULTURA 

RACIONAL e não essa cultura de animal. A cultura do 

animal é a cultura da multiplicação do mal. da 

multiplicação dos males, é a cultura inconsciente. A 

CULTURA RACIONAL é a cultura da multiplicação do 

bem, a cultura consciente, do bem sempre e sempre 

bem. 

E assim, agora todos felizes e contentes, por 

estarem de posse da arma mais poderosa do mundo que 

é a CULTURA RACIONAL, a cultura do verdadeiro 

natural do Aparelho Racional. 

 

Com a CULTURA RACIONAL vencem sempre, 

sempre vencendo, e sem ela, sempre vencidos. Com a 
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CULTURA RACIONAL vencem o mal e sem 

CULTURA RACIONAL, são vencidos pelo mal. 

Então, acima de tudo e de todos, a CULTURA 

RACIONAL. Com a CULTURA RACIONAL, vencem 

os males da vida e os males do corpo. Com a cultura 

consciente, vencem sempre e sem a cultura consciente, 

que é a CULTURA RACIONAL, são vencidos pelo 

sofrimento, porque estão na fase inconsciente. Um 

inconsciente padece e sofre sempre, até entrar para a 

estrada consciente que é a estrada verdadeira, a Estrada 

Racional. 

E assim, o que todos estão necessitando é da 

CULTURA RACIONAL, a arma mais poderosa do 

Aparelho Racional. Com a CULTURA RACIONAL, 

vencem sempre e sem a CULTURA RACIONAL, são 

vencidos. Então em primeiro lugar, a CULTURA 

RACIONAL. 

Com a CULTURA RACIONAL, todos são 

atendidos pelo MUNDO RACIONAL, mas para isso, é 

preciso que possuam a CULTURA RACIONAL. 

Possuindo a CULTURA RACIONAL, todos serão 

atendidos pelo MUNDO RACIONAL, o mundo 

verdadeiro de sua origem, da origem do Aparelho 

Racional. 

Então, quem tem CULTURA RACIONAL, vence 

Racionalmente, vence o mal e não é tragado por ele. 

Sem CULTURA RACIONAL, todos vencidos pelo mal 

e por isso, vinha a multiplicação do mal, vinha a 

multiplicação dos males, a multiplicação de todas as 

ruínas. 

Com a cultura do animal inconsciente ia tudo mal 

sempre e com a cultura consciente, com a CULTURA 
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RACIONAL, tudo bem sempre, a multiplicação do bem 

e a eliminação do mal. 

 

Então, a arma mais poderosa do ser humano é a 

CULTURA RACIONAL, a cultura da multiplicação do 

bem ou das multiplicações do bem. A cultura do animal 

Racional é a cultura da multiplicação do mal. por 

viverem inconscientes, porque estavam na categoria de 

animal Racional. Estavam, porque a fase de animal 

Racional já se acabou, mas ficaram aí os feitos, que são 

os seres que aí habitam. Então, esses feitos por a fase ter 

se acabado, ficaram tontos, por não saberem que entrou 

outra fase, que é a Fase Racional. 
 

Agora é que estão sabendo e conhecendo a Fase 

Racional, a fase verdadeira do Mundo de Origem de 

todos. Então, com a CULTURA RACIONAL, vencendo 

sempre e sem CULTURA   RACIONAL   vencidos 

sempre. 

Sem CULTURA RACIONAL estão por conta do 

elétrico e magnético, estão por conta do fluido elétrico e 

magnético, estão por conta da liquidação do animal 

Racional, estão vivendo contra a natureza. 
 

Por a fase de animal ter se acabado e não terem 

conhecimento da nova fase que entrou, a Fase Racional, 

ficaram desamparados dela. 
 

Agora todos protegidos, orientados pela natureza, 

amparados por tudo, porque a Fase Racional que chegou 

ao mundo já entrou em vigor. A CULTURA 

RACIONAL está acima de tudo e de todos, por ser uma 

cultura do MUNDO RACIONAL, do mundo verdadeiro 

da origem do Aparelho Racional. Então esta é que é a 

cultura verdadeira, consciente, do Aparelho Racional. 
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O Aparelho Racional, com a cultura verdadeira, se 

torna um ser equilibrado Racionalmente. Esta é que é a 

arma mais poderosa do Aparelho Racional, ou seja, o 

ser humano. A CULTURA RACIONAL. Com a 

CULTURA RACIONAL tudo bem, tudo belo, tudo 

lindo, tudo dando certo na vida de todos, todos vivendo 

felizes e contentes para sempre. 
 

Com a CULTURA RACIONAL há o 

prolongamento dos anos de vida, vivendo todos 

Racionalmente ligados ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, unidos aos seus 

irmãos do MUNDO RACIONAL, progredindo 

Racionalmente, conscientemente. Todos com   a 

verdadeira paz, a verdadeira felicidade, por todos serem 

orientados pelo seu verdadeiro mundo, o MUNDO 

RACIONAL. Todos sendo orientados com a CULTURA 

RACIONAL. 

Então, com a CULTURA RACIONAL, todos 

vivendo alegres, felizes e contentes, porque vivem 

conscientemente, começando tudo a dar certo na vida de 

todos e o acertar em tudo é que todos querem, para não 

sofrerem. Com a CULTURA RACIONAL, todos 

vencendo e não sendo vencidos. A arma mais poderosa 

do Aparelho Racional é a CULTURA RACIONAL. 
 

Vejam que o maior esplendor da vida do Aparelho 

Racional é a CULTURA RACIONAL. O maior ponto 

elevado do Aparelho Racional é a CULTURA 

RACIONAL. Com a CULTURA RACIONAL, haverá 

paz universal. Com a CULTURA RACIONAL, todos se 

entendendo, todos se compreendendo, todos se amando, 

todos se estimando, tudo belo, tudo lindo, tudo dando 

certo na vida de todos, acabando a vida de experiências 

que é a vida da categoria de animal. 
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A vida de experiências é a vida do animal Racional. 

A vida dos desacertos é a vida do animal, que sempre 

procurou acertar e sempre por acertar. 

 

Essa sempre foi a vida do animal Racional. A vida 

de animal sempre foi assim, em multiplicação dos 

desacertos, por ser animal Racional. 

 

O animal, por estar na categoria de animal, tinha 

que viver sempre mal, multiplicando o mal e 

multiplicando as ruínas de si mesmo e de todos, por ser 

um animal. O animal é inconsciente e o inconsciente, 

multiplica o seu sofrimento sempre e o de todos, por ser 

inconsciente. 

Os inconscientes sofrem sempre. Os inconscientes 

estão na categoria de animal, de sofredores e de 

dementes. 

Por estarem na categoria de animal é que vivem de 

sonhos. O animal sempre viveu de sonhos, o animal 

sempre viveu de ilusões, o animal sempre viveu de 

esperanças, o animal sempre viveu apalpando as coisas 

para acertar ou não, o animal sempre viveu de 

experiências para acertar ou não, por ser animal. 

 

O animal, por viver na incerteza de tudo sempre 

viveu desconfiado com tudo, por ser animal. Sempre na 

expectativa do será ou não. Por ser animal, e por estar 

nessa categoria de animal, sempre viveu de aventuras. 

 

O animal vive sempre aventurando por ser um 

animal, sempre na categoria de aventureiro por ser 

animal. E as aventuras, umas dando certo e outras não. 

Conclusão: todos em desacertos, todos com as aventuras 

aparentemente certas, mas verdadeiramente não. 



114 
 

CULTURA RACIONAL – 17º O 

 

 

E assim, o animal sempre viveu horrorosamente, 

pavorosamente, por ser animal. Sempre sem sossego, 

sempre desassossegado, sempre aflito, sempre sem paz, 

por ser animal. Tinha que viver assim sofrendo, 

sofrendo, sofrendo sempre, por ser animal. O animal é 

inconsciente. Basta ser animal para viver mal. Então, o 

animal não conhecendo a causa do por que do seu 

sofrimento, diz: “- Somos todos   sofredores.   Viemos 

aqui nessa terra para sofrer e morrer. Não sabemos por 

que somos animais, nem por que estamos na categoria 

de animal Racional.” 

Então, o animal sempre viveu mal, horrivelmente. 

Por estar nessa categoria de animal é que sempre viveu 

como um animal: ciumento, ambicioso, irrequieto, 

ganancioso, invejoso, maldoso, nervoso, genioso; uma 

fera, feroz. Verdadeiros patetas, convencidos, com parte 

de muito sabidos e muito sabichões e vivendo 

vergonhosamente nessas condições ridicularizados. 
 

Vivem assim, horrivelmente nessa categoria de 

animal, com uma infinidade de   defeitos:   fingidos, 

falsos, traiçoeiros, mentirosos, farsantes   e 

desequilibrados; tudo por serem animais. O animal vive 

assim vergonhosamente e nojentamente. Está aí o 

desequilíbrio universal.   São   traiçoeiros,   sonsos, 

velhacos, por serem animais Racionais. 
 

Vivem todos nessa confusão. A confusão é tanta 

que ninguém se entende nem se compreende, por o 

animal ser imperfeito, cheio de defeitos horríveis, 

terríveis e nojentos. Por estar na categoria de animal é 

porco, imundo, sujo. Por ser animal, tem que viver de 

aparências, aparentando o que não é, pois a verdade é 

que é seboso, morrinhento, catinguento, fedorento, 

imperfeito e cheio de defeitos. 
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Vivem de aparências, aparentando o que nunca 

foram; aparentando serem puros, limpos, perfeitos, 

santos, bons e finos; vivendo assim, horrivelmente de 

aparências, traiçoeiramente; criminosos e tenebrosos. 

Assim sempre foi o animal. Por ser animal, tinha que 

viver mal, para ser lapidado, tinha que sofrer muito, 

como ainda está sofrendo, porque estão aí os 

remanescentes da fase que foi liquidada, a fase de 

animal Racional. Os remanescentes, que são os feitos da 

fase em liquidação, também estão em liquidação de um 

modo geral; moral, financeira e física. 

Está aí a liquidação chegando a esse ponto de “salve-

se quem puder”, de desequilíbrio. Tudo por o animal viver 

mal e multiplicar o mal, por viver à procura do bem a 

vida inteira sem o encontrar. Não poderia nunca encontrar 

o bem verdadeiro. O bem aparente sim, mas aparências 

não são verdades e por isso, estão aí os horrores, os 

pavores e o sofrimento cruel de todos. Tudo por viverem 

na categoria de animal em lapidação. Tudo por viverem 

inconscientes, multiplicando o sofrimento tenebroso, 

horroroso, monstruoso e selvagem, horrivelmente dessa   

maneira. Por estarem na categoria de animal, 

multiplicando sempre o mal e por isso, há a desorientação 

universal, o desequilíbrio universal, de uns contra os 

outros. 

Todos com medo uns dos outros, desconfiados uns 

com os outros. Todos em pânico, todos agonizando, 

noite e dia, com sofrimento horroroso, tenebroso e 

monstruoso. Tudo a pegar fogo, por estarem na 

categoria de animal. O animal é inconsciente e o 

inconsciente não sabe o que faz. Multiplica os males de 

si mesmo e de todos, como aí está o desassossego geral. 

Ninguém tem sossego, ninguém tem paz. Todos vivem 

aflitos, todos vivem com medo, todos vivem 
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preocupados, todos vivem assustados, nervosos, por 

estarem na categoria de animais. 
 

Nunca tiveram garantias de coisa alguma, nunca 

tiveram onde se agarrar, nem com quem contar e por 

isso, se multiplicaram as ruínas   de   todos 

universalmente, porque nunca tiveram com quem contar, 

nunca tiveram com quem se agarrar. 
 

E assim, tinha mesmo que ir tudo de mal a pior. O 

animal julgava que esses engambelos todos, que esses 

anestésicos todos que existem, fossem verdadeiros e 

vendo e sentindo que tudo isso, é falso e por ser falso, 

estão aí todos penando, todos sofrendo. Por ser falso 

está aí a multiplicação dos males, a multiplicação das 

monstruosidades, a multiplicação dos desequilíbrios, das 

loucuras de uns contra os outros, sem mais nem menos. 

O animal briga por tudo, se aborrece por tudo, zanga-se 

por tudo, se enfurece por tudo. O animal, basta ser 

animal, para ser um desequilibrado, basta ser   um 

animal, para ser uma fera traiçoeira. Tudo por estar 

nessa categoria de lapidação. 
 

Tudo isso, foi necessário para a lapidação do 

animal Racional, para que viesse o amadurecimento de 

todos e a desilusão de tudo dessa vida de ilusões e 

imediatamente conhecessem a Fase Racional, agarrando-

se de imediato com o seu Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 
 

Então, aí sim. O animal tem com quem contar e 

com quem se agarrar. Contar com os Habitantes do 

MUNDO RACIONAL. 
 

Vejam que tempestade de ruínas desabou 

universalmente. Todos sempre à procura do bem e este 
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sempre por encontrar. Todos sempre à procura do bem e 

tudo ao contrário, vítimas do mal. 
 

Vejam que desolação universal, que desespero 

universal, por estarem ainda remanescentes na categoria 

de animal, precisando todos imediatamente conhecer a 

Fase Racional, a fase que está em vigor, para ficarem 

amparados, protegidos e orientados pela Fase Racional. 

Aí sim, o equilíbrio de todos, por todos serem 

orientados Racionalmente. 
 

Vejam a vida do bicho, que basta ser animal para 

ser um bicho e por ser bicho é feroz, por ser bicho tem 

todos os defeitos. O bicho humano, que de humano 

somente tem o nome, porque todos têm gênio, todos são 

ferozes. Humanos para uns e desumanos para outros, 

por estarem na fase de desequilíbrio, na fase de animal, 

sem conhecerem a categoria de Racional. 
 

Hoje, chegando ao conhecimento de todos a cultura 

consciente, a verdadeira cultura, a CULTURA 

RACIONAL, a cultura consciente da multiplicação do 

bem sempre. Com esta cultura do verdadeiro natural de 

todos, cessam os males da vida e os males do corpo. 
 

Agora, o animal deixando de ser animal e sendo um 

Aparelho Racional. Aparelhado no seu   verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, aparelhado 

com o MUNDO RACIONAL, ou ligado ao MUNDO 

RACIONAL. 
 

Aí sim, recebendo todas as orientações precisas do 

MUNDO RACIONAL, para o seu verdadeiro equilíbrio, 

o equilíbrio Racional. Então, aí tudo dando certo na vida 

de todos, por viverem Racionalmente, conscientemente, 

cessando os males do corpo e cessando os males da 
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vida, porque saíram da categoria de animal, saíram da 

estrada errada e entraram na estrada certa. Saíram da 

fase inconsciente e entraram na fase consciente. Saíram 

da fase de animal e entraram na Fase Racional. 
 

Tudo isso, são os comentários da vida do animal 

para martelar bem, na cabeça do animal, que chegou 

agora a CULTURA RACIONAL, porque o animal é 

teimoso e o teimoso sofre sempre. 
 

O animal é rebelde, é convencido, é prosa. Por isso, 

é preciso esses retoques todos, essa franqueza toda, para 

que o animal se reconheça e diga: “- É verdade! Chega 

de perder tempo nesta categoria ridícula de animal. 

Chegou a fase de recuperação. Vamos abraçá-la,  com 

amor, porque é para a nossa salvação.” 
 

E assim, é preciso todo esse recheio, de 

descompostura, para os bichos mais rudes,   mais 

rebeldes, mais teimosos. Isto não é para todos, é para os 

que precisam se retratar. Estes têm que ouvir, têm que 

sentir as verdades que são, porque julgam e pensam 

serem o que não são, o que nunca foram, por viverem de 

fantasias e ilusões, de hipocrisia e de aparências. Então, 

é preciso para uns tantos essas franquezas. A verdade 

em ordem do dia. Para uns tantos, nada disto precisava, 

mas para outros tantos ainda é pouco, ainda é muito 

pouco. 

Agora, todos com os Livros nas mãos, se 

preparando dentro da CULTURA RACIONAL, se 

aperfeiçoando, se lapidando com a CULTURA 

RACIONAL, se instruindo com a CULTURA 

RACIONAL e daí tudo dando certo na vida de todos. A 

multiplicação do bem e a paz eterna reinando entre 

todos. 
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Agora, todos dentro da Fase Racional, a fase do 

verdadeiro Mundo de Origem de todos, o MUNDO 

RACIONAL. Todos recebendo a CULTURA 

RACIONAL, todos recebendo todas as orientações de 

CULTURA RACIONAL, de paz, amor e fraternidade 

universal, a verdadeira cultura do Aparelho Racional. 

 

Todos aparelhados com seu verdadeiro Mundo de 

Origem, orientados noite e dia, dia e noite, pelo seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

Todos vivendo Racionalmente, em multiplicações do 

verdadeiro bem sempre, sempre bem e bem sempre. 

Tudo dando certo na vida de todos, todos vivendo 

conscientes dentro da fase consciente, a Fase Racional. 

Todos alegres, felizes e contentes. A alegria é geral, é a 

união de todos fraternalmente, por todos serem 

orientados Racionalmente. 
 

Todos se entendendo, todos se compreendendo, 

todos se amando, todos se estimando. A felicidade 

verdadeira de um modo geral. Todos felizes, alegres e 

contentes, irmanados para sempre Racionalmente, por 

todos serem orientados Racionalmente. 
 

E assim, todos iluminados pela sua verdadeira luz, 

a luz do Aparelho Racional, a verdadeira luz é a Luz 

Racional. 
 

Todos com a Vidência Racional, vendo os seus 

irmãos do MUNDO RACIONAL, puros, limpos e 

perfeitos. Conversando com todos, sendo orientados por 

todos. 

Todos unidos e ligados ao MUNDO RACIONAL, o 

seu verdadeiro mundo, a sua verdadeira origem de 

Racionais. 
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CHEGOU O QUE TODOS ESTAVAM 

PROCURANDO HÁ MUITO, A FASE RACIONAL. 

 

 

 

 

 

 
Chegaram todos agora à sua verdadeira origem, e 

todos de volta à sua verdadeira origem. 

 

Cessando os males da vida e os males do corpo de 

todos, e todos vivendo bem por viverem todos 

Racionalmente, mas como viviam, na categoria de 

animal, viviam de Herodes a Pilatos, inconscientemente, 

porque não sabiam a causa do porquê da categoria de 

animal. Não sabiam o porquê eram uns animais, não 

sabiam o porquê viviam mal; viviam nessa 

inconsciência, sem lógica, sem base; não tinham em que 

se basear porque não sabiam nada de certo. Por isso 

todos vivendo na incerteza de tudo, vivendo à procura 

do certo sem o encontrar. Na categoria de animal não 

podiam encontrar o certo. Viviam à procura do certo a 

vida inteira e sempre por acertar; à procura do bem a 

vida inteira e sempre por encontrar, na categoria de 

animal, na categoria inconsciente. Viviam sem base; não 

tinham onde se basear, sem lógica, viviam vazios de 

tudo e por isso tinham que viver assim hipocritamente, 

fingidamente. 
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Era a vida de fingidos, sempre fingindo, sempre 

aparentando o que nunca foram, o que não são. Sempre 

por dentro uma coisa e por fora outra. Uma vida de 

desequilíbrio total e por isso está aí o desequilíbrio 

universal; uns contra os outros. Sempre assim foram 

vivendo com brigas, descontentamentos, revoluções; 

sempre descontentes devido o desequilíbrio,   com 

guerras, desarmonias, porque sempre viveram 

descontentes, devido viverem desequilibrados e um 

desequilibrado é um descontente. 

 

Vivendo nesse inferno, sem sossego a vida inteira. 

Todos sem sossego,   todos   desassossegados, 

preocupados, noite e dia. 
 

Vejam que a vida do animal sempre foi uma vida 

tenebrosa, horrorosa, monstruosa, criminosa. Por ser 

animal, por ser uma fera, por ser feroz, viveram uns 

contra os outros, nessa desarmonia constante, porque o 

animal, por ser animal, nunca está satisfeito, sempre 

insatisfeito. Daí, a multiplicação dos males, porque está 

fora do seu natural de animal e estando fora do seu 

natural, tinha que viver assim mesmo,   sempre 

insatisfeito e sempre insaciável. A insatisfação reinante 

fazia com que fossem insaciáveis. Um insaciável nunca 

está satisfeito com o que tem, nunca está satisfeito com 

coisa alguma. 

Assim é a vida do animal, esse desequilíbrio 

infernal, procurando o bem a vida inteira e sempre por 

encontrar, multiplicando o mal de si mesmo e de todos. 
 

Então, por assim serem, as guerras nunca cessaram, 

sempre se amiudando; as revoluções nunca cessaram, 

sempre a miúdo; as brigas, as contendas, as demandas, 

as discussões; enfim, uma  balbúrdia infernal na  vida do 
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animal, nesse desequilíbrio infernal. Hoje gosta, amanhã 

já não gosta. Hoje é bom, amanhã já não é. Hoje presta, 

amanhã não presta. Hoje serve, amanhã não serve. Hoje 

o direito é assim, já amanhã não é, o direito já é de outra 

forma. Hoje o certo é assim, já amanhã não é mais; o 

certo já é diferente. 

 

E assim, a desorientação, o desequilíbrio constante, 

cada vez mais se multiplicando, por viver como animal, 

por viver desequilibrado, desorientado. Então, a vida se 

tornava um inferno em vida. Ninguém satisfeito; todos 

insatisfeitos, aparentando satisfeitos, vivendo assim de 

aparências,   nesse   desequilíbrio   infernal,   nesse 

desacerto, nessa multiplicação de desacertos. Hoje, tudo 

está bem assim, aparentemente, já amanhã não está bem. 

Hoje é bom assim, já amanhã não é mais, o bom já é 

outro. Hoje o que presta é assim, amanhã já não presta, 

já é outra forma. Enfim, um desequilíbrio nojento. Isso 

universalmente. 

 
Desta forma, tinham mesmo que ser sofredores. 

Tinham vontade de endireitar, falavam só em endireitar, 

mas, quanto mais falavam em endireitar, tudo ao 

contrário se desenrolava, tudo ao contrário se 

desenrolando sempre. Então, o direito hoje é de um 

jeito, amanhã já não serve mais, já o direito é outro. 

Sempre à procura do direito e sempre por encontrar o 

direito; enfim, viviam todos tontos nesse labirinto 

infernal, por viverem como animal, de categoria 

Racional. 

 
A vida de todos se tornava um inferno, apesar de 

muitos dizerem: “- Isto não há quem endireite mais. A 

tendência do mundo é ter sempre multiplicadas todas as 

ruínas, e a multiplicação da poluição sobre todos os 
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pontos de vista, sobre todos os aspectos, de todas as 

formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras.” 

 

E assim, tudo regredindo, o progresso, dessa forma, 

sendo de regresso, por ser um progresso inconsciente, 

um progresso de animal. Hoje é uma coisa, amanhã é 

outra, depois é outra e assim sucessivamente. Todos em 

busca do certo e do direito e sempre por encontrar o 

certo e o direito. Agora, encontraram o que todos 

estavam procurando, chegou o que todos estavam 

procurando, a Fase Racional. É o que todos estavam à 

procura há muito, mas não sabiam de que forma, de que 

maneira iam encontrar o certo verdadeiro. Hoje estão 

vendo aí em suas mãos o certo verdadeiro, a Fase 

Racional, a fase do seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 
 

E assim, muitos emocionados, outros 

impressionados, espantados e dizendo: “- É verdade! 

Esperávamos mesmo isto um dia. Um dia a verdade 

chegou. Está aqui ela em nossas mãos, a Fase Racional, 

a nossa mudança deste mundo, que não é nosso, para o 

nosso verdadeiro mundo, o MUNDO RACIONAL.” 
 

“Está visto que do jeito que nós sofríamos, existia 

uma causa. A causa é que nós não éramos daqui deste 

mundo de matéria e por isso, tudo era contra nós. Nós, 

por mais que fizéssemos para acertar sempre, sempre 

ficamos por acertar com esta vida. Onde íamos parar 

deste jeito? Íamos ao extermínio de todos pela 

multiplicação da degeneração, pois tudo que   se 

degenera, enfraquece, diminui e com o tempo, 

desaparece.” 

Hoje a satisfação universal é impressionante por 

todos encontrarem o que há muito imploravam e 



124 
 

CULTURA RACIONAL – 17º O 

 

 

desejavam. A Fase Racional, a fase consciente, a fase do 

verdadeiro equilíbrio de todos Racionalmente. 

 

Então, todos agora de volta ao MUNDO 

RACIONAL, ao seu Mundo de Origem Racional. Todos 

voltando para o seu verdadeiro Mundo de Origem, todos 

regressando ao seu Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. A satisfação entre todos é unânime. Todos 

satisfeitos, todos emocionados, todos impressionados e 

não é para menos, com a Fase Racional, a fase 

verdadeira do MUNDO RACIONAL. 
 

Agora a alegria é geral. Todos felizes, alegres e 

contentes, por estar definida a situação do seu ser, a 

situação do mundo que estão habitando provisoriamente, 

com essa vida provisória sem saber por quê. Nunca 

souberam o porquê dessa vida assim ser, ou de ser 

assim. Viviam nesse mundo de matéria, mas sem saber 

por quê. Tinham vida sem saber por que eram de 

matéria, sem saber de onde vieram, como vieram, sem 

saber para onde vão e como vão. 
 

Hoje, todos cientes do porquê ficaram nessa 

situação sem solução. Agora é que estão sabendo. Tudo 

isso foi para a lapidação do animal. Todos esses 

engambelos, todos esses anestésicos, todas essas 

fantasias, existiram para que o animal não sentisse 

muito; para a sua lapidação; para amenizar o sofrimento, 

aparentemente. Então foram criados esses anestésicos 

todos, esses engambelos todos, para a lapidação do 

animal, porque estavam todos engambelados, todos 

anestesiados com essas maravilhas da lama, porque 

matéria é lama! 

E assim, todos iludidos, todos vivendo de ilusões, 

de sonhos, de fantasias e de aparências. Verdadeiros 
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artistas, com uma infinidade de malabarismos, que são 

justamente os anestésicos e os engambelos. 

 
Agora, com a CULTURA RACIONAL, todos 

vencendo Racionalmente e não   vencidos   animalmente. 

O animal era vencido pelo mal, pelo sofrimento, mas na 

Fase Racional, na CULTURA RACIONAL, que é a 

maior arma do Aparelho Racional, todos vencendo. 

 
E assim, vencendo com a CULTURA RACIONAL 

e não sendo vencidos pelo mal. 

 

Quem vive Racionalmente vive alegre, feliz e 

contente, porque vive consciente, recebendo todas as 

orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio 

Racional. 

 

O animal Racional estava em pânico com a cultura 

sem base e sem lógica; não sabendo o que fazer para 

encontrar o certo, o verdadeiro certo, o certo consciente 

e não o certo inconsciente do animal. O animal estava 

sempre por acertar e sofrendo as conseqüências, por não 

acertar, na cultura do animal que é uma cultura variante. 

Hoje é uma coisa, amanhã é outra. A cultura 

inconsciente, que por ser inconsciente, hoje é uma coisa 

e amanhã é outra. 

 
E assim, por estar na categoria de animal, não 

podia nunca encontrar o verdadeiro certo, por a cultura 

ser de animais, por a cultura ser de animal. O animal 

nunca poderia encontrar o certo, porque o animal nunca 

soube por que ele é um animal. 

 
Então, não sabendo o porquê é um animal, tinha 

que viver em desacertos sempre. Nunca encontrou o 
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certo de sua origem e por isso, não podia acertar coisa 

alguma. Sempre à procura do certo e sempre por acertar. 
 

Tudo isso foi muito bom para a lapidação do 

animal Racional, para preparar o animal para entrar na 

Fase Racional. 
 

Então, tudo isso foi um mal necessário, um mal 

para a lapidação de outro mal, para que por meio da 

lapidação, chegassem a uma conclusão de desilusão de 

tudo isso, que aparentemente parecia verdade e só 

depois que chegarem a essa conclusão, ficaram 

preparados para entrar na Fase Racional. 
 

Tudo isso se passou e ainda está se passando por 

não conhecerem a Fase Racional. Então, o animal tinha 

que compreender, com o tempo, a nulidade de toda a 

criação do nada, que toda a criação do nada tinha 

mesmo que acabar em nada, porque o animal nunca 

soube o porquê desse nada, nunca soube a causa desse 

nada. Por coisa alguma saber de real, admitiu o nada 

como se tudo fosse. 
 

Vivendo e sentindo as multiplicações dos fracassos, 

concluindo e dizendo depois de desiludidos: “- Sabemos 

tanto, mas este tanto que sabemos nunca adiantou coisa 

alguma e por isso, as ruínas se multiplicaram contra nós 

mesmos. Ficamos iludidos com as aparências, vendo e 

sentindo que isto tudo nunca passou de um fracasso 

muito grande, alimentado pelas ilusões. Por isso, temos 

esta vida provisória sem saber por quê. Todo este saber 

e toda esta sabedoria não passa de uma sabedoria 

provisória. A certa não é esta. Esta é uma sabedoria 

provisória, como nós somos aqui provisórios, com esta 

vida provisória, com esta vida aparente. Tudo é 

aparência, tudo que é feito por nós é aparência, porque 
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não conhecemos o certo verdadeiro e sim esse certo 

aparente.” 

 

O certo desse nada não pode ser certo, porque o 

nada não tem valor e por não ter valor, o nada não tem 

sentido. Desconhecem o porquê desse   nada, 

desconhecem a causa desse nada. Portanto, tudo que é 

derivado e originado desse nada que valor tem? 

Nenhum! Mas estão todos iludidos, julgando que o nada 

tudo fosse, por estarem iludidos. 

 
Convencidos, com essa maneira de pensar em tudo 

isso, como se verdade fosse e vivendo sempre iludidos. 

Julgavam-se conscientes, mas, com uma consciência 

aparente, uma consciência provisória, de uma vida que o 

animal nunca soube o porquê dela e por isso, não podia 

viver certo. 

 

Com toda essa sabedoria, sempre   procurando 

acertar e sempre por acertar, procurando o bem e sempre 

por encontrá-lo e no fim das contas, dizendo o seguinte: 

“- Se nós soubéssemos não sofríamos. Sabedoria só para 

sofrer? Isto não é sabedoria!” 

 
“Estamos iludidos que sabemos, mas o sofrimento 

prova que nada sabemos, o sofrimento prova   o 

contrário, que ninguém sabe nada, porque se 

soubéssemos não sofreríamos. Então, isto não passa de 

uma sabedoria para nos engambelar, não passa de uma 

sabedoria de verdadeiros anestésicos. Vivemos 

anestesiados e engambelados e por isso, somos 

sofredores.” 

 

Isso é a conclusão a que muitos já chegaram e 

dizendo: “- Chegará o dia da realidade aparecer, porque 
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estamos todos enganados, vivemos enganados com esta 

vida provisória sem saber por quê. Não sabemos de 

onde viemos, não sabemos para onde vamos, não 

sabemos porquê aqui nascemos, não sabemos o porquê 

desta vida.” 

Hoje, havendo a paz verdadeira com o 

Conhecimento Racional. Havendo a paz verdadeira 

dentro da Fase Racional, porque todos estão ligados ao 

MUNDO RACIONAL, recebendo a orientação Racional 

ou orientações Racionais. Então, aí haverá o equilíbrio 

de todos e a paz verdadeira entre todos, por estarem 

todos dentro da Fase Racional, amparados pela Fase 

Racional, orientados   pelo   MUNDO   RACIONAL. 

Haverá a verdadeira paz entre todos, o verdadeiro 

equilíbrio entre todos, o equilíbrio Racional, mas, para 

isso, é preciso que todos leiam e releiam, muitíssimas 

vezes, para sentir em si mesmos o Conhecimento 

Racional. Então, aí sim, progredindo Racionalmente e 

tudo dando certo na vida de todos, por a fase ser a fase 

consciente, a fase positiva, a Fase Racional, mas, como 

estavam vivendo, na fase inconsciente, tinham que viver 

em guerras sempre, por estarem na fase de animal 

Racional. O animal por ser animal é inconsciente e por 

ser inconsciente, vive guerreando sempre, como sempre 

guerreou. Guerras de todas as maneiras e de todas as 

formas. A luta da vida já é uma guerra de guerreiros 

vencidos, e por serem guerreiros vencidos, de uma hora 

para outra, acabou-se a vida, acabou-se a guerra, acabaram-

se as lutas. 

E assim hoje, todos com o tabernáculo Racional em 

mãos, e vendo a justeza das coisas e sentindo em si 

mesmos, o equilíbrio se positivar de uma forma tal, que 

ficam até, certas horas, espantados consigo mesmos e 

dizendo: “- Quem fui eu e quem sou eu hoje? Como 
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mudei! Mas mudei sem sentir! Hoje não sou mais aquele 

que era, aquele que fui, estou   completamente 

modificado sem sentir. A minha modificação foi tão 

natural, que eu nem senti.” E assim é tudo. E mais para 

adiante, mais modificados estarão   até   serem 

equilibrados Racionalmente. A vida na fase de animal 

Racional sempre foi uma vida de aventuras, todos 

aventurando sempre para viver. 
 

E hoje, todos sabendo o porquê da vida, o porquê 

desses sonhos rocambolescos da vida da matéria. A vida 

da matéria sempre foi assim, um triunfo sem ser triunfo, 

por ser matéria. Sim, porque quem triunfa 

aparentemente, quem triunfa no mal, acaba mal. Então é 

um triunfo contra si mesmo, que aparentemente, julga 

estar triunfando. Vem o fracasso da vida das aparências, 

da vida dos sonhos, da vida de quem vivia julgando que 

a vida fosse essa mesma. 
 

E assim, tudo devagar, com calma, chega no seu 

lugar. Vamos devagar porque todos vão alcançar os 

pontos desejados. 

E agora, todos conhecendo o seu verdadeiro Mundo 

de Origem, e todos vivendo conscientes, alegres, felizes 

e contentes por terem saído da fase das agonias, a fase 

inconsciente, a fase de animal Racional. Todos vivendo 

Racionalmente com raciocínio desenvolvido Racional- 

mente, e não vivendo mal como viviam, como animal 

Racional, na fase inconsciente. 
 

E assim, a fórmula certa é a fórmula Racional, por 

a origem ser Racional e por isso, foram qualificados 

como animais Racionais na fase inconsciente. E agora, 

na fase consciente foram qualificados como Aparelhos 

Racionais. 
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Todos agora vivendo aparelhados no seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL e todos 

alegres e felizes por receberem a orientação consciente, 

a orientação Racional, a orientação do verdadeiro bem, 

do verdadeiro equilíbrio Racional. 
 

Então, todos chegando assim, no seu verdadeiro 

lugar que é o MUNDO RACIONAL, o mundo 

verdadeiro do Aparelho Racional. Muitos, emocionados 

como estão, conhecendo tudo isso e dizendo: “- É 

verdade! Ninguém esperava por mais nada neste mundo 

e julgávamos que estávamos perdidos, porque há muito 

ninguém tinha noção de sua verdadeira origem, ninguém 

tinha noção da verdadeira origem do   mundo. 

Julgávamos que estávamos perdidos sem uma razão que 

justificasse o porquê de nossa existência. Vivíamos 

completamente desiludidos de tudo, porque pensávamos 

que o mundo tinha que ser assim mesmo.”, mas, na 

mesma hora, a consciência voltava atrás e diziam: “- É 

verdade! Não há efeito sem causa. Nós ainda vamos ter 

o conhecimento da causa do nosso ser, mas tudo isto, 

quando será? Só o tempo pode responder.” 
 

E assim, vagando desanimados e   tristonhos 

dizendo: “- A vida é esta mesma, mas ninguém até agora 

disse o porquê dela.” 

Então, viviam à mercê das aventuras, à mercê das 

esperanças, à mercê das experiências, porque   disso 

nunca saíram. E agora sem esperar chega a maior 

surpresa, a origem da humanidade, o conhecimento 

verdadeiro da origem do mundo, da origem dos seres. 

Então muitos, emocionados e dizendo: “- É verdade! O 

conhecimento ainda chegou em tempo para salvar este 

rebanho, que vive agonizando há muito e que encontra 

agora, o maior lenitivo de todos os tempos: a solução do 
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mundo e sua criação, a solução de tudo, a solução dos 

seres que compõem essa degeneração Racional.” 

 

Então, muitos assim pensando e dizendo: Até que 

enfim! Chegou o que ninguém esperava,   o 

conhecimento verdadeiro da origem do nosso ser. 

Vivemos estas épocas todas passando por   uma 

infinidade de períodos para lapidação do   animal 

Racional e agora, todos estão bem lapidados, dentro da 

Fase Racional. Até que enfim foi resolvido e 

solucionado o mistério do princípio e do fim da nossa 

existência, do princípio e do fim do mundo. 
 

Hoje, dentro da Fase Racional, estamos libertos e 

convictos de tudo, porque já adquirimos a Vidência 

Racional e temos contacto com o MUNDO RACIONAL, 

com os nossos irmãos Habitantes do MUNDO 

RACIONAL, que nos vêm orientando dentro da fase 

certa, a fase do nosso verdadeiro Mundo de Origem, a 

Fase Racional, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos e 

o equilíbrio de tudo; chegando assim o fim desta vida de 

mentiras da qual ninguém nunca soube o porquê, a não 

ser agora. 

E assim, vejam o ponto culminante que chegamos 

nestes últimos tempos: conhecer, ver e se entender com 

os habitantes do mundo de nossa verdadeira origem, o 

MUNDO RACIONAL.” 
 

Hoje, todos estão convictos da maior realidade 

universal, por todos possuírem a Vidência Racional, por 

verem o MUNDO RACIONAL, por verem o 

RACIONAL SUPERIOR que sou EU que estou falando 

aqui e por verem os seus irmãos, entrarem em contacto 

com eles, palestrarem com eles e serem orientados por 

eles, dizendo: “- É verdade! Chegou a nossa verdadeira 



132 
 

CULTURA RACIONAL – 17º O 

 

 

convicção pelas provas e comprovações   do 

conhecimento e reconhecimento do   mundo   verdadeiro 

da nossa origem, o MUNDO RACIONAL.” A princípio, 

uma dúvida pairava sobre todos porque o animal 

Racional sempre viveu em dúvidas de tudo, sempre 

duvidando de tudo, por estar na categoria de animal 

Racional, a categoria inconsciente. Então, o animal por 

ser animal, sempre duvidando de tudo; duvidando do 

que conhece e duvidando muito mais daquilo que não 

conhece. No princípio, todos tiveram suas dúvidas por 

não conhecerem, por não saberem o que hoje conhecem 

e sabem. 

Hoje, eliminadas por completo todas as dúvidas, 

dizem: “- É verdade! O Conhecimento Racional tem 

base e tem lógica, e o conhecimento do animal Racional 

é sem base e sem lógica.” Então, a base é o MUNDO 

RACIONAL e a lógica é tudo que se vê concretizado 

pelas provas exuberantes em si mesmos e no 

Conhecimento Racional, pelas provas de todas   as 

formas, de todas as maneiras e de todos os jeitos. Das 

duas categorias conheciam uma, mas, não conheciam a 

outra; conheciam a de animal Racional, na qual estavam 

inconscientes, mas não conheciam a categoria de 

Aparelho Racional, a Fase Racional. 
 

Hoje, tudo divulgado, os mistérios solucionados, 

revelados o princípio e o fim de toda essa jornada de 

matéria, que embromou o animal Racional por um certo 

tempo, enquanto permaneceram na fase inconsciente. 
 

Todos dentro da fase consciente e dizendo: “- É 

verdade! Tudo chega em seu dia e chegou o dia da 

solução da situação dessa degeneração Racional e a 

solução da volta de todos para o MUNDO 

RACIONAL.” 
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Todos sabendo o porquê disso, o porquê desta 

situação e porquê viviam penosamente sem ninguém dar 

uma solução ou uma explicação. 
 

Hoje, toda a solução e toda a explicação da razão 

do mundo assim ser de matéria e de todos os seres desta 

vida nefasta, porque a vida da matéria sempre foi uma 

vida de sofrimentos e tormentos por estarem todos em 

lapidação. 

E agora, depois de tudo lapidado, conhecendo então 

a Fase Racional, a fase verdadeira do desencanto; e por 

ser desencanto, todos estão cientes do seu verdadeiro 

canto, que é o MUNDO RACIONAL. 
 

Estão vendo no mundo inteiro o extermínio do 

animal Racional, por a fase de animal Racional ter se 

acabado. Então, estão vendo a liquidação do animal 

Racional e a liquidação de tudo, porque a fase de animal 

Racional já foi liquidada e entraram em liquidação os 

seus feitos, que são os seres componentes da fase. 
 

E assim, vejam as guerras, as lutas, as trucidações, 

uns contra os outros, a mortandade de todas as formas, 

de todos os jeitos, as revoluções, enfim, tudo para a 

liquidação do animal Racional, para a eliminação do 

animal Racional. A fase já foi eliminada e os seus feitos 

estão sendo eliminados também. Então, é como estão 

vendo “salve-se quem puder”. Quem estiver na fase 

brilhante, que é a fase que está governando, a Fase 

Racional, esses estarão amparados e protegidos pelos 

Habitantes do MUNDO RACIONAL, e quem   não 

estiver com os Livros nas mãos, dentro da Fase 

Racional, está em caminho de ser liquidado, por a fase 

estar em liquidação, bem como os efeitos da fase de 

animal Racional, que já foi liquidada há muito. 
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Então, todos tratem de ter os Livros nas mãos, 

todos tratem de entrar para a Fase Racional o mais 

depressa possível, para que sejam amparados e 

protegidos pela fase que está governando, para que 

sejam orientados e protegidos pelos Habitantes do 

MUNDO RACIONAL. 

 

Para que todos conheçam e saibam, é preciso 

propaganda noite e dia, para que todos tomem 

conhecimento da situação universal. Não há sofrimento 

sem causa. Se existe todo esse desequilíbrio no mundo é 

porque existe a causa. A causa é a fase de animal 

Racional ter se acabado, ter sido liquidada. Então os 

seus feitos entraram em liquidação. É como estão vendo 

aí, “salve-se quem puder”; ninguém tem mais com quem 

contar, ninguém tem mais onde se agarrar. A situação é 

caótica, ninguém tem mais garantias, uns contra os 

outros, devorando uns aos outros, não há mais 

entendimento. Na mesma hora em que estão se 

entendendo, de um momento para outro ficam 

desentendidos. 

 

A fase é de “salve-se quem puder”, por estarem em 

liquidação os feitos da fase que se acabou, ou seja, a 

fase de animal Racional. Entrou a Fase Racional. Agora, 

todos tratem de tomar conhecimento da fase que entrou, 

para serem amparados pela Fase Racional, pelos 

Habitantes do MUNDO RACIONAL, protegidos pelos 

seus irmãos. Habitantes do MUNDO RACIONAL, e 

serem orientados por eles, para que tudo dê certo na 

vida de todos. 

 

Então, para que todos conheçam e saibam as 

mudanças da natureza, é preciso a propaganda de todos 

os jeitos, de todas as formas, de todas as maneiras. 
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E assim, somente a fase que está governando, é que 

pode amparar e equilibrar o animal Racional. 

Vejam a liquidação do animal Racional. Liquidação 

de quem não conhece o porquê está se passando 

semelhante desequilíbrio; de quem pensa que tudo isso 

são movimentos normais sobre a evolução do progresso, 

mas não é, porque tudo tem a sua causa. Se existe o 

sofrimento é porque existe a causa, e a causa é a fase de 

animal Racional ter se acabado, e os seus feitos 

entrarem em liquidação. Vejam que o desespero se 

multiplica entre todos. Vejam que a agonia se multiplica 

entre todos. 

E assim, há a multiplicação do desequilíbrio na fase 

que está em liquidação. Agora, está aí a fase que entrou, 

para que todos, dela tomem conhecimento e entrem para 

a Fase Racional, sendo amparados por ela, protegidos 

por ela e pelos Habitantes do MUNDO RACIONAL. 

Para serem orientados pelos seus irmãos do MUNDO 

RACIONAL, afim de que tudo dê certo na vida de 

todos. A fase que está em liquidação é a de animal 

Racional e é preciso que tomem conhecimento da Fase 

Racional, para que se restabeleça a ordem, a paz e o 

equilíbrio. 

Todos na Fase Racional estão sendo iluminados 

pela Luz Racional, a luz verdadeira do Aparelho 

Racional, a luz verdadeira da origem do Aparelho 

Racional. 

Vejam o ponto final da vida da matéria. Todos 

pensavam e julgavam que o mundo não tinha fim, que 

tudo seria assim, eternamente. 

Hoje, estão vendo e sabendo que tudo que tem 

princípio tem fim. O mundo teve o seu princípio e tinha 
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que ter o seu fim. Por isso, estão vendo que tudo nesse 

mundo se transforma, que tudo é provisório e que as 

vidas também são todas provisórias. Não são eternas. As 

vidas são oriundas de um mundo provisório, de uma 

natureza provisória, fabricando seres provisórios. Por 

isso, tudo que tem princípio tem fim. 

Então dizem: “- O mundo é um pássaro fabricante 

de pássaros, que fazem suas passagens nessa terra, nesse 

mundo, nessa natureza irregular e por isso, é como estão 

vendo, a natureza não regula, por ser uma coisa que está 

fora do seu lugar.” 

 

Chegaram no ponto final da vida material, o ponto 

final da vida da matéria, porque não podiam mais 

continuar assim, devido ao progresso da degeneração. 

Tudo que degenera diminui, com a multiplicação 

enfraquece e com o tempo desaparece. Para que não 

chegassem ao fim pelo progresso da degeneração, vem 

então ao conhecimento de todos, a revelação  do 

princípio e do fim do mundo, do princípio e do fim de 

tudo, da origem de tudo, do fim de tudo e do porquê 

desse tudo aparente. 

 

Todos dentro do MUNDO RACIONAL, por a Fase 

Racional aí estar proclamando a mudança de todos para 

o seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL, porque todos são de Origem Racional e 

por isso, foram qualificados de animais Racionais. 

 

Agora, dentro da Fase Racional, mudou a categoria. 

A categoria é Aparelho Racional ou Aparelhos 

Racionais. 

Então, hoje, todos assombrados, por não esperarem 

semelhante dádiva do MUNDO RACIONAL, dizem: 
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“- É verdade! Pensávamos que o mundo nunca 

sairia disso.” 

 

Hoje vendo e sabendo que tudo se transforma. Hoje 

é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra e depois 

outra e depois mais outra e assim sucessivamente. 
 

Tudo isso, essas mudanças todas, indicavam a 

evolução para chegarem a uma conclusão da verdadeira 

origem da vida. 
 

Está aí o conhecimento redentorizando  a situação 

que para nós não tinha solução, porque quando todos aí 

na Terra nasceram, já o mundo existia e por o mundo já 

existir é que ninguém sabia o porquê do mundo, nem o 

porquê dos seus feitos. Então formaram todos esses 

castelos, ao seu modo, pelo gosto de idealizar as coisas. 

Hoje estão sabendo e vendo que todos são errados e por 

todos serem errados, tudo está errado, mas não sabiam o 

porquê de serem errados e o porquê de tudo ser errado. 

Desconheciam a causa e por todos serem errados, é que 

viviam aprendendo a vida inteira até morrer e ficando 

sempre por saber. Os mistérios que aí estavam 

desafiando a todos, ficavam encruados, sem solução. 

Então diziam: “- Uma vida de mistérios, uma vida 

errada.” Todos errados, viviam sem saber qual era a 

causa do erro e de serem assim como são: papagaios que 

só sabem o que aprendem, que só falam o que 

aprendem. 

Perguntavam uns para os outros: “- Por que somos 

papagaios?” Ninguém sabia   responder!   Dizia   o outro: 

“- Somos papagaios mesmo e por isso, se aprendermos a 

falar, sabemos falar; se aprendermos pouco, falamos 

pouco; se aprendermos muito, falamos muito, se não 

aprendermos nada, não falamos nada.” 
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E se desde pequenos aprendem a latir, ficam latindo 

sempre porque aprenderam aquilo. Então são papagaios. 

 
E assim, essa é a vida de papagaios e de tantas 

lutas. Onde há lutas, há sofrimentos. Essa é a vida de 

tanto sofrimento, de tantos tormentos, de tantas 

preocupações e de tantas monstruosidades, de tantas 

injustiças e de tanta ingenuidade. 

 
Existem os papagaios equilibrados, os menos 

equilibrados e por assim ser, é que sempre viveram uns 

contra os outros, com aborrecimentos, brigas e guerras, 

porque tem os papagaios contentes e os papagaios 

malsatisfeitos. 

 

Sempre houve esta divergência, por todos estarem 

dentro de uma deformação. Por serem deformados, são 

todos desiguais, todos diferentes uns dos outros. Por 

haver a diferença de uns dos outros, é que são uns 

contra os outros. Por todos serem diferentes uns dos 

outros, os gostos são diferentes, os ideais são diferentes, 

os pensamentos são diferentes, uns dos outros. Então, há 

o descontentamento, a discórdia, o desequilíbrio, o 

sofrimento, os tormentos, por todos serem diferentes uns 

dos outros. Cada qual diferente, com seu modo de 

pensar, uns dos outros. Então aí há a divergência. Um 

gosta assim, outro já não gosta; um quer assim, o outro 

não quer; se para um está bem assim, já para outro não 

está. Por serem diferentes uns dos outros, o pensamento 

também é diferente, por todos serem desiguais. 

 
Na categoria de animal, pensando sempre mal e daí 

o desequilíbrio de um modo geral, havendo a discórdia, 

as discussões, as brigas, as lutas, as guerras e cada qual 

a pensar de acordo como deseja. 
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Estão aí, entendidos hoje, desentendidos amanhã. 

Estão se entendendo hoje muito bem aparentemente, 

amanhã desentendidos. Tudo isso, por serem diferentes 

uns dos outros e é por isso, que no mundo ninguém 

nunca teve sossego, por serem todos diferentes uns dos 

outros e por pensarem diferente uns dos outros. 
 

E por pensarem diferente, eis a razão das 

discordâncias: uns concordam, já outros não concordam. 

 

E assim, a vida dos acordos. Hoje estão 

concordando muito bem, amanhã não estão. 
 

Sempre viveram às turras, uns com os outros. Tudo 

isso, porque todos são diferentes, e por serem diferentes, 

nunca podiam encontrar o certo. 
 

Cada qual tem o seu ideal, tem o seu modo de 

pensar. Então dizem: “- O certo é este.” O outro vem e 

diz: “- Não, o certo é aquele.” Vem outro e diz: “- O 

certo é aquele.” Vem outro e já diz: “- Este é que é 

certo.” 

 

Por serem diferentes uns dos outros é que tudo é 

diferente, e por serem assim é que há sempre e sempre 

houve as discordâncias, principalmente na categoria de 

animal Racional. 

 

Tudo isso, por estarem sob as influências do fluido 

elétrico e magnético, e sob a influência dos fluidos dos 

seres dos astros que compõem os astros, e dos fluidos 

dos signos, dos planetas. 
 

Isso fazia com que todos pensassem diferente uns 

dos outros. Às vezes estavam   aparentemente 

concordando e por dentro discordando. 
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Mas agora, tudo isso acabou, porque está aí a Fase 

Racional. Já na Fase Racional não vão viver assim, 

porque estão desligados das influências astrais do 

elétrico e magnético e ligados ao seu verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL. Aí o pensamento é 

Racional e todos equilibrados Racionalmente, mas 

enquanto estavam ligados às influências dos astros, dos 

signos, dos planetas e do fluido elétrico e magnético, 

tinham que ser assim, todos diferentes, por estas cargas 

estarem em cima da pessoa, isto é, a carga elétrica, a 

magnética e as intermediárias astrais, dos planetas. 

 

Então, nunca que poderiam acertar, nunca que 

poderiam encontrar o certo. Por isso, sempre viveram à 

procura do certo, e nunca encontraram o certo e sempre 

por acertar. Por estarem sempre por acertar é que 

sempre discutiram muito, sempre lutaram muito, sempre 

brigaram muito, sempre guerrearam muito para acertar e 

sempre por acertar, sempre à procura do certo. Nunca 

puderam encontrar o certo nem o poderiam encontrar, 

desta maneira. 

 

Hoje, estão certos assim, já amanhã acham que não 

estão mais certos, sempre em busca do certo e sempre 

por acertar, devido estarem na categoria de animal 

Racional, sob as influências astrais, sob as influências 

dos planetas, dos signos e do elétrico e magnético. 

Então, daí a desregulagem em todos por completo e o 

desequilíbrio de muitos. Se tornaram então, livres- 

pensadores, pensando a vida inteira, à procura do certo e 

sempre por acertar: à procura do bem verdadeiro e 

sempre encontrando o bem aparente. Está bem hoje, mal 

amanhã. Tudo isso, por viverem sob essas influências 

que são do animal irracional e o animal Racional sendo 

dominado por essas influências, ficava vivendo como 
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um animal e por isso, qualificaram: animal   Racional, 

por estarem sob as influências do animal, do elétrico e 

magnético, por estarem ligados ao fluido elétrico,  ao 

fluido magnético, aos fluidos astrais, ao fluido dos 

planetas, aos fluidos dos signos, fora os intermediários. 

Então, tinham que viver nesta desregulagem constante, 

nesse desequilíbrio constante. Hoje é uma coisa, amanhã 

já é outra, e depois outra. Hoje o certo é um certo, já 

amanhã não é mais. O certo já é outro e assim 

sucessivamente. 
 

Agora, está aí a Fase Racional trazendo o equilíbrio 

verdadeiro, por estarem a caminho de   ficarem 

desligados das influências do elétrico e magnético e 

ficarem ligados somente ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, Então, todos vivendo 

equilibrados Racionalmente por estarem dentro da fase 

consciente, a Fase Racional. A fase de animal Racional 

é a fase inconsciente. 

Então, os fluidos elétricos e magnéticos, os fluidos 

dos signos e dos planetas, pertencem à   fase 

inconsciente. Por serem seres inconscientes tinham que 

viver inconscientemente, de aparências, de sonhos e de 

ilusões. Um inconsciente vive iludido por ser 

inconsciente. Um inconsciente vive sonhando, vive de 

sonhos, vive de aparências, vive de ilusões, por ser 

inconsciente. Então, todos viviam inconscientemente 

nessa fase de animal Racional, uma fase medonha, por 

ser inconsciente. 
 

E assim, hoje sabendo o porquê de tudo isso, a 

causa de tudo isso dizem: “- É verdade! Agora que 

encontramos o certo dos certos, a Fase Racional, a fase 

consciente, a fase do verdadeiro equilíbrio Racional por 

estarmos ligados ao MUNDO RACIONAL, ligados ao 
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mundo de nossa origem de animal Racional, ou seja, 

Aparelho Racional.” 

 

Agora sim! Dentro da fase consciente, há 

multiplicação Racionalmente do bem sempre, por todos 

viverem Racionalmente e tudo dando certo na vida de 

todos. Então, agora sim! Encontraram o certo e o porquê 

do certo, por que eram inconscientes e por que são 

inconscientes, o que é inconsciente e o que é consciente. 

 

Vejam as nuvens negras da fase inconsciente, a luz 

do fogo, o fluido do fogo, da fase inconsciente que 

pertence ao animal irracional. A luz verdadeira do 

Aparelho Racional é a Luz Racional. Todos enobrecidos 

Racionalmente por estarem ligados ao seu verdadeiro 

Mundo de Origem e recebendo todas as orientações 

precisas para o seu verdadeiro equilíbrio Racional, 

multiplicando-se assim, tudo de bem, de bom, de belo, 

de sublime e de lindo. 

 

A fase inconsciente é a fase que passou, ou seja, a 

fase de animal Racional. A fase que aí está no mundo é 

a fase consciente, a Fase Racional, a fase do verdadeiro 

equilíbrio do animal Racional, do Aparelho Racional. 

Para melhor interpretação, EU ainda falo em animal 

Racional, mas não são mais animais Racionais e sim, 

Aparelhos Racionais. 

 

Agora todos vivendo alegres, felizes e   contentes 

por terem em suas mãos a situação do mundo e de todos 

definida e divulgada. 
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QUEM VIVIA COMO ANIMAL RACIONAL, 

NADA DE CERTO SABIA E DAÍ, PROCURANDO 

O CERTO, A VIDA INTEIRA SEM O 

ENCONTRAR. 

 

 

 

 
 

A satisfação de todos é deslumbrantemente muito 

elevada e por isso, todos alegres, todos felizes e todos 

contentíssimos, porque agora sabem o porquê estão 

vivendo, sabem o porquê têm vida e sabem o porquê do 

mundo assim ser. Sabem de onde vieram e para onde 

vão. 

 

Uma vez a solução da situação de todos 

esclarecida, não é para menos que todos vivam 

tranqüilos, felizes e contentes, porque conhecem a causa 

do mundo assim ser e a causa de tudo e de todos assim 

serem. Não há efeito sem causa. Se existe isto, aquilo e 

aquilo outro, é porque existe a causa. 

 

Agora, alcançaram o último ponto da vida da 

matéria, a despedida da matéria, por não nascerem mais 

aí na matéria, por estarem de mudança para o MUNDO 

RACIONAL, o mundo verdadeiro da origem do 

Aparelho Racional. 

 

Vejam o ponto sublime, alcandorado   que 

alcançaram e que muitos ignoram. 



144 
 

CULTURA RACIONAL – 17º O 

 

 

Vejam que um dia isto tinha que chegar ao 

conhecimento de todos. 

 

E assim, remavam contra si mesmos iludidamente 

pensando que estavam vencendo. 

 

Na verdade, eram vencidos, em multiplicações de 

poluições. A poluição impera sobre todos os pontos. 

 

Então, quem luta pela podridão, pelo nada, tem 

consciência do que está fazendo? Não! Absolutamente. 

Está iludido com as aparências, está iludido com as 

fantasias. Está iludido, pensando. Está sonhando   de 

olhos abertos. 

 

Vejam que luta fraudulenta. Por isso, todos viviam 

atormentados, agoniados e agonizando, sem rumo certo, 

porque não sabiam de onde vieram, como foram parar 

em cima dessa terra, nem para onde vão, como vão e por 

que vão. 

 

Todos viviam sem rumo, vivendo perdidamente 

dentro de um mundo, sem saber o porquê desse mundo e 

sem saber o porquê de sua existência nesse mundo. 

 
Estavam perdidos e por isso, sofriam sempre as 

conseqüências da inconsciência. Abusavam do livre- 

arbítrio e entravam pela estrada das aventuras. E com o 

passar dos anos, com as forças se acabando e com os 

anos chegando, diziam: “- O que adiantou lutar tanto 

para dar em nada? Estou no fim, cheguei no fim.” 

 

E aí que se desiludem do nada, mas até aí, já 

lutaram tanto pelo nada, para nada serem e em nada 

terminarem. 
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Então, o que adianta lutar por uma causa sem 

proveito? Quando estavam na categoria de animal 

Racional é que viviam nesse desespero, nesse labirinto, 

nesse inferno, onde ninguém tinha sossego. 

 

Todos aparentando viver bem e os males 

atordoando e imperando na vida de todos. 

 
Assim sempre foi a luta do nada pelo nada, para 

tudo acabar em nada, porque pensavam serem o que 

nunca foram, por se formarem em um tudo aparente. O 

tudo aparente começou do nada, surgiu do nada, se 

formou em um tudo aparente e tudo terminando em 

nada. 

 

Então, quem luta pelo nada, não está adiantando 

nada. Iludidos pelo nada, traídos pelo nada e tudo 

terminando em nada, porque começou do nada. 

 
Agora, todos conhecendo o MUNDO RACIONAL 

e vivendo felizes e contentes para o resto da vida. Todos 

estão sendo iluminados pela Luz Racional, a luz da sua 

verdadeira origem, de Racionais. Por isso são Aparelhos 

Racionais, aparelhados com o seu verdadeiro mundo e 

sabendo conscientemente porquê vivem, sabendo o 

porquê se tornaram animais. 

 

Na categoria que estavam, de animal Racional, 

viviam mal, de sonhos e ilusões, na indecisão de tudo. 

em contradição com tudo, em experiência de tudo. 

Viviam horrivelmente, dessa maneira. Como viviam! 

Viviam como cegos penitentes, experimentando   tudo 

para acertar ou não. Quem vivia como animal Racional, 

nada de certo sabia e daí, procurando o certo a vida 

inteira sem o encontrar. 
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Viviam agonizando, agoniados e perguntavam a si 

mesmos: “- Por que eu vivo? Não sei por que vivo, não 

sei por que tenho esta vida, nestas condições. Ninguém 

nunca nos disse, ninguém nunca soube. Como é que 

podemos saber? Vivo esquisitamente desta   maneira, 

deste jeito, sem saber porquê tenho vida, sem saber o 

porquê de minha vida, sem saber porquê sou de matéria. 

 

E horrível viver assim. Quem sou eu? Eu não sei 

quem sou. Porque ninguém nunca me disse o porquê 

assim sou. Ninguém sabe o porquê todos assim são. 

Vivemos uma vida de horrores, horrorizados com esta 

situação, apavorados com esta situação de vivermos em 

contradição conosco mesmos. 

 

Em contradição, por quê? Porque eu não sei porquê 

tenho vida, eu não sei porquê vivo, eu não sei porquê 

existo, eu não sei de onde vim, eu não sei para onde 

vou. Como é que se pode viver assim, desta maneira, 

sem conhecer, sem saber o porquê da nossa existência? 

Não sei por que nasci em cima desta terra, não sei para 

que nasci, não sei porquê tenho vida assim, não sei 

porquê sou de matéria. Então, o que é que eu sei de mim 

e de todos? Coisa alguma de certo. Tudo é um enigma. 

Tudo é encanto. Ninguém dá solução do porquê de 

ninguém. Isto é uma vida horrível. Não temos noção 

certa da solução do porquê de ninguém. Isto é uma vida 

horrível. Não temos noção certa das coisas, não sabemos 

o certo e o porquê da existência deste mundo ser assim. 

Vivemos em um mundo sem saber o porquê dele, 

vivemos aqui amargamente, de aventuras, de 

experiências, de sonhos e ilusões. 

 

Então, tornando-se a vida de sofrimentos e mais 

sofrimentos, tormentos e mais tormentos, por não 
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conhecermos e sabermos a causa de coisa alguma. Que 

vida é esta? Ninguém sabe dizer o porquê desta vida 

assim ser. A agonia de todos se multiplicava, o 

desespero da mesma forma, o desequilíbrio (este nem se 

fala), os tormentos, os desgostos, as contrariedades, as 

brigas, as confusões, as guerras; enfim, um tufão de 

ruínas sobre todos, sem que ninguém nunca explicasse a 

causa de tudo isto. 
 

A natureza, por sua vez, nos maltrata de todas as 

formas, de todos os jeitos e de todas as maneiras e não 

sabemos por quê. Não conhecemos a causa, o porquê da 

revolta da natureza contra nós. Calor de matar, frio de 

matar, secas de matar, enchentes de matar, faíscas 

elétricas de matar, tufões, furacões, maremotos   de 

matar, terremotos de matar,   epidemias,   doenças 

horríveis e terríveis, doenças monstruosas, doenças 

horrorosas. Ninguém nunca soube nos dizer, nos 

esclarecer a causa, o porquê de tudo isto.” 
 

“Vivemos aqui em cima desta terra como 

verdadeiros cegos, por não conhecermos o que deu 

causa ou origem a todo este inferno em que estamos 

metidos. Vivemos aqui envergonhados, por sermos seres 

assim como somos, aparentando a vida inteira para 

podermos viver. Vivendo de sonhos, vivendo de ilusões, 

vivendo de esperanças. Uma vida horrorosa, porque 

vivemos desta maneira, na indecisão de tudo, na 

incerteza de tudo, com medo de tudo, apavorados com 

todas as ruínas existentes na vida.” 
 

“E ninguém nunca nos disse o porquê de tudo isto, 

a causa de tudo isto.” 
 

E assim, muitos vivendo por terem vida, mas 

completamente desanimados, por pensarem em tudo isso 
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e mais alguma coisa. Então, muitos vivendo por terem 

vida, mas não tendo prazer de viver nessas condições. 

 

Todos já conhecem o certo dos certos e o porquê de 

estarem na categoria de animal Racional. Então, tinha 

que existir tudo isso, para a lapidação do animal, até que 

depois de lapidado e amadurecido pudesse reconhecer a 

Fase Racional, a fase do equilíbrio do Aparelho 

Racional. 

 

Hoje, todos conhecendo o porquê da vida assim ser 

e dizendo: “- É verdade! Hoje conhecemos a origem de 

tudo e a causa de tudo assim ser. Estamos agora, dentro 

da Fase Racional, a fase que veio nos revelar e 

esclarecer o porquê de tudo assim ser, o porquê de todos 

assim serem, a causa de tudo assim ser e de todos assim 

serem. De onde viemos e para onde vamos. 

 
Hoje, dentro da Fase Racional, sabemos e 

conhecemos o porquê ficamos assim. 

 

Agora, estamos no nosso lugar verdadeiro, como 

Aparelhos Racionais, dentro da Fase Racional,   ligados 

ao MUNDO RACIONAL e recebendo a orientação 

Racional para o equilíbrio do Aparelho Racional. 

 
Hoje, vivemos, mas sabemos o porquê vivemos, 

temos vida e sabemos o porquê desta vida. Sabemos o 

porquê da origem de todo este mundo, sabemos o 

porquê vivíamos aqui encantados com estes mistérios 

todos encruados, com estes enigmas todos, trancados a 

sete chaves.” 

 

Hoje, libertos do encanto, dentro do MUNDO 

RACIONAL, olhando para tudo isso e para todo o 
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passado da fase de animal Racional e dizendo: “- É 

verdade! Como todos penaram, como todos sofreram e 

padeceram por não saberem o porquê do mundo assim 

ser e de sua vida assim ser. Hoje vivemos 

Racionalmente, sabemos porquê vivemos, sabemos de 

onde viemos e sabemos para onde vamos. Conhecemos 

hoje a fase inconsciente e a fase consciente,  a fase 

negativa e a fase positiva. 

 
Sabemos o porquê da fase inconsciente, a fase de 

animal Racional, a fase negativa. Hoje conhecemos a 

Fase Racional e o porquê dela.” 

 
E assim, agora todos sendo orientados pelo 

MUNDO RACIONAL e todos vivendo Racionalmente, 

dentro da Fase Racional. 

 
Tudo dando certo na vida de todos, Racionalmente 

e todos alegres, felizes e contentes, por viverem 

conscientes, Racionalmente, ligados ao seu Mundo de 

Origem. Vendo o seu Mundo de Origem, vendo os seus 

irmãos, por terem adquirido a Vidência Racional, o 

fluido da sua verdadeira vidência, de sua verdadeira 

origem de Racional. Iluminados pela sua verdadeira luz, 

a Luz Racional e vivendo outra vida diferente, muito 

diferente da vida do animal Racional, por viverem 

orientados Racionalmente pelo MUNDO RACIONAL. 

Vivendo alegres, felizes, contentes,   satisfeitos   e 

radiantes na vida, por tudo dar certo na vida de todos. 

Todos sendo orientados, noite e dia e daí, o equilíbrio 

de todos, o equilíbrio Racional. A Terra tornando-se um 

verdadeiro Paraíso Racional, acabando os males da vida 

de todos e os inales de todos. As influências do elétrico 

e magnético, as influências do animal desligaram-se do 

corpo e todos vivendo felicíssimos para o resto da vida. 
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Todos já sabem que para possuírem a Vidência 

Racional e para se desenvolverem Racionalmente é 

preciso ler e reler. 

 

Depois de desenvolvidos,  nasce a Vidência 

Racional. Então aí, vêem tudo quanto é de Racional, 

vêem o MUNDO RACIONAL, vêem os seus irmãos, 

dialogam com eles, por estarem ligados ao MUNDO 

RACIONAL, o mundo verdadeiro   do   Aparelho 

Racional. 

 

Está aí, a mudança de todos para o seu verdadeiro 

Mundo de Origem. Todos mudando naturalmente sem 

sentir, sem sentir e sem abalo de espécie alguma. Todos 

brilhando Racionalmente. 

 

Então, tudo tem o seu dia e o dia chegou. 
 

Vejam as mudanças naturais da natureza. Já houve 

uma infinidade de mudanças na fase de animal Racional. 
 

Agora, o MUNDO RACIONAL orientando todos. 

Todos sendo orientados pelo seu Mundo de Origem, 

todos recebendo todas as orientações precisas para o seu 

equilíbrio Racional na vida da matéria, para que todos 

vivam felizes e contentes e daí, a volta de todos ao 

MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro do animal 

Racional. 
 

Agora, não são mais animais e sim. Aparelhos 

Racionais. Quando estavam na fase de inconscientes, 

eram animais Racionais, ou animal Racional. 
 

Na fase consciente, são Aparelhos Racionais ou 

Aparelho Racional. Então, como Aparelhos Racionais, 

são muito diferentes de quando eram animais ou de 
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quando era animal. O animal tinha que viver mal, por 

ser animal. E como Aparelho Racional, vive bem, 

porque é Racional, sabe por que é Racional e sabe o 

porquê era animal. O animal nunca soube por que era 

um animal. 

Então, perguntava a pessoa a si mesmo: “- Por que 

eu sou um animal qualificado como animal Racional? 

Por que os outros animais são qualificados como 

animais irracionais? Por que eu sou um animal?” Não 

tinha quem respondesse, não tinha quem dissesse. 

Ninguém nunca soube de onde veio, ninguém nunca 

soube para onde vai, ninguém nunca soube a sua origem 

e por isso, não sabia por que era um animal. Vivia como 

animal, sem saber por que era um animal, vivendo mal, 

cheio de males. 

 

Então, ficava a pessoa, sem saber por que era um 

animal. Ficava triste, desgostosa,   agoniada, 

envergonhada, por não saber por que era um animal. E 

por serem animais, ficavam envergonhados de serem 

animais Racionais. Às vezes, com a sua vaidade, uns 

diziam o seguinte: “- Não deviam nos qualificar como 

animal. Isto é muito ridículo, é muito feia essa 

qualificação que nos deram de animal Racional. Eu não 

sou animal, eu sou gente. Animal é o irracional. Este 

sim é animal.” 

Muitos não se conformavam com a categoria de 

animal Racional. Os mais vaidosos,   os   mais 

pretensiosos sentiam-se humilhados, envergonhados, 

ridicularizados, por serem animais Racionais e diziam: 

“- Eu não me conformo com esta categoria de animal 

Racional. Eu sou gente, não sou animal.”, mas 

esqueciam e perguntavam a si mesmos: “- Por que eu 

sou um animal?” 
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E assim, vivendo tristemente numa categoria tão 

vexatória, numa categoria ridícula de animal. O animal, 

como sabem, é inconsciente. E o inconsciente de si 

mesmo e de tudo, não conhece coisa alguma, por ser 

inconsciente. Por ser inconsciente, aventurando sempre 

para acertar ou não. Acertando aparentemente e vivendo 

de experiências em experiências, sempre vivendo sem 

nada saber, experimentando e aventurando para ver se 

acerta ou não, aparentemente. 
 

Então, muitos se sentiam envergonhados, 

humilhados, recalcados com a categoria de animal 

Racional. Pessoas muito vaidosas, querendo ser o que 

não são, pessoas soberbas, mas que não passavam de 

bicho: o bicho é cheio de manias, o bicho é prosa, é 

vaidoso, é luxento, é garboso, é ciumento, é ambicioso, 

por viver iludido consigo mesmo e com as demais coisas 

que a vista alcança. 
 

Vejam que inferno, na categoria de animal. 
 

Muitos diziam: “- É verdade! Nós somos assim e 

nunca ninguém descobriu por que nós somos assim, 

ninguém nunca soube por que éramos assim.” 
 

E assim, quantos, ficavam até desanimados de 

viver. Por serem assim, ficavam desgostosos, 

apaixonados, muitas vezes até com nojo de si mesmos e 

dos demais e dizendo: “- Nós temos tantas mazelas que 

chegamos às vezes, até a termos nojo de nós mesmos.” 

Ainda mais dizendo: “- Nós temos nojo de termos uma 

vida assim. Nós temos nojo de sermos feitos como 

somos feitos, de sermos gerados como somos gerados. 

Quando pensamos nisso, chegamos a   ficar   até 

revoltados conosco e com a nossa natureza. Fomos 

feitos de um líquido. Esse líquido parece até uma goma 
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ou um catarro. Daí fomos formados, fomos feitos disso. 

Então, o que somos? Quem é que nos fez assim? Quem 

foi o autor que nos fez assim? Por que nos fez assim? O 

que existe no irracional? Como é feito o irracional? De 

uma gala igual a uma gala de um ovo. Nós somos feitos 

também. Então, o que somos? Quem foi que nos fez 

assim, tão ridicularizados? Por quê? Ninguém sabia 

responder. 

Formamo-nos deste tudo aparente, com esta vida 

ilusória, vivendo iludidos e iludindo   os   demais, 

julgando sermos tudo e não somos nada, porque somos 

feitos do nada, dessa gala nojenta. Por que nos fizeram 

assim? Quem foi que nos fez assim, com esta vida 

provisória? Sabemos o dia de nascer, mas não sabemos 

o dia de morrer e de que forma vamos morrer. Fizeram- 

nos de uma forma que não nos conformamos de sermos 

assim como somos, sofredores e iludidos. Não sabemos 

por que assim somos, não sabemos por que vivemos, 

não sabemos porquê temos vida, não sabemos porquê 

nos fizeram assim. Esta vida é um grande mistério. 

 

Quem nos fez assim ficou tão envergonhado que 

nunca apareceu para nos dizer por que nos fez assim, 

expostos a todas as dores. Isto é uma vida que não dá 

nem prazer de se viver, pensando no ridículo do nosso 

princípio, de nossa geração e formação. 

 

Eu não me conformo e nunca hei de me conformar 

de ser um sofredor sem saber porquê e de ser um mortal 

sem saber por quê. Nunca hei de me conformar. Eu não 

pedi para ser assim. Fizeram-me assim sem eu saber por 

quê.” 

E assim, muitos chegando até no auge do 

desespero, porque queriam ser de outra forma, queriam 
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ser puros, limpos e perfeitos. Não queriam ser assim, 

cheios de defeitos. 
 

Então, arrematando e dizendo o seguinte: Está tudo 

errado. O erro já parte da nossa semente, que parece 

uma gala de um ovo. O erro já parte daí e por isso, todos 

estamos errados. 

Ninguém sabe nada, ninguém conhece nada. O que 

sabemos não adianta nada. Não adianta nada porque 

sofre quem sabe e sofre quem nada sabe. Sofre quem 

parece que sabe, com essa sabedoria aparente, com essa 

sabedoria ilusória. Vejam que vida! Uma vida sem vida, 

uma vida onde estamos vivos e de repente, acabou-se a 

vida. Esses mistérios, nunca houve quem desvendasse. 

Esses enigmas, nunca houve quem desvendasse,   nem 

nos dissesse o por quê. Então, o que é que nós sabemos 

de certo? Coisa nenhuma! O que é que nós sabemos de 

direito? Coisa alguma! Então, quem é que está direito? 

Ninguém! Pois todos somos errados, cheios de defeitos 

e não sabemos o porquê assim somos. Não sabemos o 

porquê temos vida. Não sabemos por que estamos 

vivendo assim. De direito não sabemos coisa alguma. 

Conhecemos o direito aparente. Hoje é de um jeito, 

amanhã é de outro, depois de outro. Hoje é de uma 

forma, amanhã já de outra forma e depois de outra. 

Então onde está o direito? Onde está o certo? É verdade! 

Que vida nos arranjaram, que nós não sabemos o porquê 

de nossa vida assim ser!” 
 

Muitos, ficando nesse desespero, nessa agonia, 

querendo descobrir o certo sem o encontrar, querendo 

descobrir o direito sem o encontrar e dizendo: “- É 

verdade! Vivemos assim, todos   tontos,   num 

desequilíbrio infernal, porque não conhecemos o certo, 

não conhecemos o verdadeiro direito, nem o verdadeiro 
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certo. Nós conhecemos o certo aparente. É certo assim 

hoje, já amanhã não é mais. Conhecemos o direito 

aparente. Hoje é direito assim, já amanhã não é mais. 

Por que nos fizeram doentes assim, loucos assim desta 

maneira? Somos tão doentes e não sabemos por que 

assim somos. O doente não sabe por que é doente. 

Somos tão loucos que não sabemos por que somos 

loucos. O louco nunca diz que está louco. O louco 

sempre diz que está direito, que está certo. Ele não se 

conhece, ele não reconhece a doença dele.” 

 

E assim, vivendo monstruosamente, horrorosa- 

mente,   tenebrosamente,   apavorantemente,   sem saberem 

o porquê de todas essas ruínas. A procura do certo a 

vida inteira sem o encontrar, à procura do direito a vida 

inteira sem o encontrar. Sem saberem de onde vieram, 

sem saberem para onde vão, sem saberem por que foram 

feitos assim, sem saberem o porquê da situação desse 

mundo de degeneração, de poluição, de podridão. Uma 

coisa mesmo de enlouquecer aos que sempre pensaram 

na situação do seu ser e na situação do mundo assim ser. 

 

Então, muitos chegando ao ponto de dizer: “- Nós 

somos doidos e por isso, vivemos variando a vida inteira 

e quem varia é louco. Louco é que vive variando. Somos 

doentes.” 

 

A matéria já é uma coisa doente, por ser 

“MATÉRIA”. É uma ruína com aparência de boa. 

Ninguém vive bom, todos vivem doentes e por isso. 

todos vivem variando a vida inteira. Quem varia é 

porque não está bom. Eis a razão da multiplicação da 

desorientação, a ponto de todos ficarem 

descompreendidos de si mesmos e daí, lançarem-se uns 

contra os outros. Tudo isto é coisa de louco, coisa de 
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doente. Briga é coisa de doente. As maiores loucuras, as 

maiores monstruosidades, são coisas de doentes. 

Vejam bem o que existe no mundo, se não é mesmo 

de doentes, de quem está variando, de quem está louco. 

Vejam as guerras, as ambições. Coisas de louco, 

ambição do nada. O que vale a matéria? Nada! Degolam-

se uns aos outros por causa desse nada. Estão loucos ou não 

estão? Estão variando ou não estão? Por nada se matam, 

por nada se acabam. Estão variando ou não estão? Estão 

loucos ou não estão? Fazendo o mal, uns aos outros. 

Estão variando ou não estão? As injustiças, as calúnias. 

Estão variando ou não estão? Estão desregulados ou não 

estão? Estão loucos ou não estão? Enfim, se for minuciar, 

vai longe. 

 

Uma avalanche de ruínas sobre todos, por todos 

serem doentes e por isso todos variando sempre. Quem 

varia é insaciável. Quanto mais tem mais quer. Nunca 

está satisfeito com coisa alguma. Não há satisfação, por 

viverem variando. São insaciáveis. Vivem à mercê dos 

gostos por viverem variando. E por isso, hoje gosta 

disso, amanhã não gosta; hoje gosta muito, amanhã não 

gosta. Há variedades de tudo e por isso, vivem variando, 

nunca estão satisfeitos com coisa alguma. São 

insaciáveis. A ambição e a ganância são do doente. São 

de quem está variando. A ambição da matéria e a 

ambição do nada são de quem está variando; e assim, 

uma avalanche de ruínas por viverem doentes, por serem 

seres doentes. 

A matéria é doente e por isso, por si mesma se 

destrói. Tudo se acaba, por tudo isso ser deformação de 

doentes, por estarem fora do seu verdadeiro lugar. Eram 

puros, limpos e perfeitos e tornaram-se assim doentes, 

por se degenerarem em matéria, se deformarem em 
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matéria. Então, ficaram doentes, como aí estão. Doentes 

todos, variando todos, preocupados, com uma infinidade 

de preocupações. Vida de doentes, vida de verdadeiros 

loucos, insaciáveis. Tudo isso na categoria de animal 

Racional. 

Agora, não são mais dessa categoria. Agora são da 

categoria de Aparelho Racional. 

 

Isto é um comentário da categoria de quando eram 

animais Racionais e por serem animais, eram 

inconscientes. O inconsciente é um louco com aparência 

de bom. O louco nunca diz que está louco. 

 

Vejam o porquê do calamitoso mundo com essas 

ruínas todas, com essas calamidades todas, com essa 

vida turbulenta, com essa vida sem sossego, por serem 

doentes. O louco não pode ter sossego nem paz, por ser 

doente. Um doente não pode viver em paz. E 

intranqüilo, por ser doente e um doente não pode viver 

tranqüilo. Está sempre variando,   sempre   preocupado, 

por ser doente. Um doente está sempre variando, sempre 

preocupado. 

Vejam que inferno era a categoria de animal 

Racional, um verdadeiro inferno, a ponto de muitos 

reconhecerem e dizerem: “- O inferno é aqui mesmo em 

cima desta terra. Aqui é que é o inferno, por existir uma 

infinidade de ruínas e por sermos doentes.” 

 

Mas, o doente nunca quer que diga que é um 

doente. Ele não sabe que é um doente. Sabe que vive 

variando e quem varia, não é bom. É doente. 

 

Vejam a vida na categoria inconsciente de animal, 

muitos ficavam até desanimados de viver, 
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envergonhados de serem assim, porque as ilusões não 

podiam tapar a realidade. 

 

Por muito que vivessem iludidos, a realidade estava 

sempre presente; por muito que vivessem sonhando, a 

realidade estava sempre presente; por muito que 

aparentassem, a realidade estava sempre presente. Os 

doentes aparentando o que não são, o que nunca foram, 

querendo passar por limpos, por bons, por puros, até por 

santos. Santo de matéria podre, santo da podridão. Que 

calamidade! E vergonhoso se comentar a vida de animal 

Racional, na fase que se passou de animal Racional. E 

vergonhoso e horroroso lembrar o que foram. 
 

Agora hoje, na categoria em que estão, na categoria 

de Aparelho Racional, ligados aos puros, limpos e 

perfeitos do MUNDO RACIONAL; ligados aos 

habitantes puros, limpos e perfeitos do MUNDO 

RACIONAL, que são os seus irmãos. 
 

Então, é necessário todo esse histórico do que 

foram na categoria de animal Racional. 
 

Agora, não! Hoje, não! Hoje, estão na Fase 

Racional, a fase do equilíbrio, a fase consciente, a fase 

positiva. Hoje sabem o que foram, por que foram assim, 

como foram e sabem hoje o que são: Aparelhos 

Racionais. Sendo todos orientados pelos puros, limpos e 

perfeitos, do MUNDO RACIONAL, que são seus 

irmãos. 

Todos vivendo Racionalmente, equilibradamente, 

conscientemente e tudo dando certo na vida de todos. Já 

saíram do inferno, porque saíram da fase de animal 

Racional, da fase inconsciente, da fase que era um 

verdadeiro inferno. 
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Agora, chegou a Fase Racional. Saíram do inferno 

e entraram no céu, porque estão ligados aos eternos do 

MUNDO RACIONAL. Estão ligados à eternidade, 

orientados pelos eternos do MUNDO RACIONAL, de 

onde todos são e para onde todos vão, o seu verdadeiro 

Mundo de Origem. 
 

Hoje, todos de volta para o seu verdadeiro mundo, 

o MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro do 

Aparelho Racional. 
 

Vejam a podridão da fase de animal Racional. 

Vejam quanto penaram, quanto sofreram. Passou-se a 

fase. 
 

Hoje, todos dentro da Fase Racional, a fase do 

MUNDO RACIONAL, do verdadeiro mundo do animal 

Racional. Agora já não são mais animais Racionais e 

sim, Aparelhos Racionais. 

 

Já foram muito piores do que tudo isso, quando 

começaram a nascer do chão, a gerar do chão. Depois de 

nascidos eram quadrúpedes, andando de quatro. Durou 

uma longa eternidade, até que a natureza viesse se 

compondo, para ir compondo os seres. Nesta eternidade, 

eram monstrinhos. Depois passaram para a eternidade 

de monstros. Depois, de monstrengos. Depois, de 

monstrões. Depois, de monstrondontes. Já foram muito 

piores do que são. Depois, entraram na fase dos 

primitivos selvagens. Passaram longas eternidades para 

que viessem se refazendo. Para verem como já foram 

muito piores. 

 

Nessas fases, todas calamitosas de verdadeiros 

bichos, de verdadeiras feras, de se devorarem a dentes. 

Uns contra os outros, sempre ferozes. Na fase de 
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selvagens vieram se lapidando, assim como na fase de 

monstros vieram se lapidando para passarem para a fase 

de primitivos selvagens. Para ver como já passaram 

coisas horrorosas e tenebrosas. 
 

E assim, para a multiplicação dos seres, as 

multiplicações da lapidação, para chegarem até o ponto 

que chegaram de amadurecimento, para entrarem em 

outra fase, a Fase Racional, a fase que aí está. 

 

As ruínas do animal Racional têm um longo 

histórico muito triste, muito triste. Por serem sofredores, 

tudo sofrendo, todos sofrendo sem saber por que, 

sofrendo por serem seres variantes. E quem varia é 

louco com aparência de bom. 
 

Vejam que aparências não são verdades. 
 

E assim, vivendo angustiados a vida inteira, por 

essa não ser a vida verdadeira. Julgavam e pensavam 

que a vida fosse essa mesma, por viverem sonhando, por 

viverem iludidos, por viverem cheios de ilusões, 

aparentando ilusoriamente o que nunca foram, o que não 

são. Vivendo estupidamente dessa maneira, 

grosseiramente desse jeito. 
 

Daí então, se multiplicava o sofrimento de todos. 

Todos sofrendo por viverem iludidos, traindo a si 

mesmos. Traidores de si mesmos, sofrendo as 

conseqüências, as dores da traição a si mesmos. 
 

Quem vive de ilusão é um traidor de si mesmo. Por 

isso, nunca poderiam encontrar o certo. Vivendo a vida 

inteira à procura do certo e sempre por acertar, porque 

vivendo dessa maneira, sem saber o porquê estão 

vivendo, nunca poderiam encontrar o certo. 
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Viviam a vida inteira à procura do certo e sempre 

por aceitar. O certo nunca encontraram, a não ser agora, 

na Fase Racional. 

 

Tudo isso na fase de animal Racional, a fase cruel, 

a fase do desequilíbrio, a fase da ganância, da ambição, 

da traição, da inveja, do ciúme, dos queixumes, das 

lutas, das paixões; enfim, um guerreiro vencido pelo 

sofrimento. 

 

Constituíram a vida de uma maneira tal que parecia 

que a vida fosse essa mesma. Então julgavam e 

pensavam, por viverem iludidos, traídos pelas ilusões, 

traídos pelas aparências, traídos pelos sonhos, que   a 

vida fosse essa mesma. Vivendo de esperanças, com a 

pança cheia de esperanças e a esperança sempre traindo 

a todos, por ser a última que morre. A pessoa morre e a 

esperança fica aí iludindo e traindo aos demais. 

 
Vejam que vida! Que vida mal vivida! Por ser mal 

vivida, é que todos tinham mesmo que serem sofredores; 

por ser mal vivida, por ninguém saber o porquê da vida 

assim ser. 

 

Viviam sempre em busca de novas aventuras, 

aventuras estas, que nunca satisfizeram ninguém. 

 
E assim, idealizando uma infinidade de coisas para 

ver se acertavam e sempre por acertar e sempre as 

multiplicações dos desacertos. Todos à procura do bem 

e o bem sempre por encontrar. Não podiam nunca 

encontrar o bem, por serem sofredores. Não podiam 

nunca encontrar o bem, por viverem de aparências. Não 

podiam nunca encontrar o bem, por viverem de ilusões. 

Não podiam nunca encontrar o bem, por viverem 
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sonhando, Então, a vida dos sonhos, a vida das 

decepções, a vida das ilusões. 
 

A vida chegando a um ponto tal, de muitas vezes o 

desespero e a desilusão fazerem a pessoa chegar ao auge 

do desequilíbrio e dizer: “- Eu não compreendo, não 

entendo esta vida. Eu estou desiludido de tudo e de 

todos, devido o desequilíbrio ser um monstro na vida de 

todos, porque todos viviam sem saber por que viviam, 

vivendo sem saber por quê.” 

 

Tinham que chegar ao auge das desilusões. 
 

Assim, foi a fase de animal Racional que já se 

acabou, a fase inconsciente, a fase de primarismo, por 

tudo isso ser remendo para lapidação do animal 

Racional. 

Agora, na fase de Aparelho Racional, todas as 

soluções ou toda a solução da vida do passado, do 

animal Racional. Somente quem podia descrever a 

situação do mundo e sua criação, era a Fase Racional, a 

fase do MUNDO RACIONAL. 
 

Hoje, Racionalmente, todos na estrada verdadeira, 

certa que é a Fase Racional. Todos de volta para o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

Todos agora estão entendendo o porquê da causa de 

tudo isso, porque não há sofrimento sem causa e 

dizendo: “- É verdade! Se existem todos esses horrores é 

porque existe a causa que todos desconhecem. Se 

conhecessem a causa de serem assim, já há muito 

deixariam de assim ser.” 

 

A vida do animal sempre foi uma vida confusa. O 

animal sempre foi confuso, cheio de confusões, por de 
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certo coisa alguma saber. Por não saber coisa alguma de 

certo, é que o animal vivia sofrendo as conseqüências da 

nulidade de tudo isso, que aparentemente parecia ser o 

que nunca foi, parecia ser verdade sem ser. Da verdade 

todos vêm tomando conhecimento agora, na fase de 

Aparelho Racional. 

 
Tudo isso parece muito repetido, mas não é 

repetido, é para uma interpretação melhor, devido às 

contradições. O animal Racional sempre foi muito 

contraditório e para que não haja contradição, é preciso 

a repetição de vários assuntos, de várias formas, de 

várias maneiras. Para destruir a confusão do animal, por 

o animal ser muito contraditório. 

 
São necessárias explicações variadas sobre um teor 

só, para que deste modo, com explicações diferentes, 

haja então uma boa interpretação e se eliminem as 

contradições e as confusões do animal. Por ser animal, o 

animal sempre foi contraditório e confuso. O confuso já 

é um mal-interpretador, por ser confuso; e contraditório 

da mesma forma. 

 
Então, é preciso que o assunto seja explicado de 

uma infinidade de maneiras, de modos, de jeitos, para 

que os confusos, os contraditórios, interpretem 

perfeitamente, por se tratar de um assunto de 

desencanto. 

 
O encantado é confuso, é contraditório, é 

desconfiado, é malicioso, é maldoso. Então, é preciso 

uma vasta explicação para eliminar todos os efeitos 

contraditórios do animal Racional, porque basta ser 

animal para ser desconfiado de tudo, ter medo de tudo e 

assim sendo, variando. 
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Quem varia não regula e para que regule é preciso 

um assunto elaborado de várias formas, de várias 

maneiras. Quem vive de aparências não sabe porquê 

vive e não sabendo porquê vive, tinham mesmo que 

viver esquisitamente dessa forma, por serem 

desequilibrados pela própria natureza. Por serem 

desequilibrados desse jeito, é preciso que seja tudo 

muito bem-feito, para o desequilibrado se tornar um 

equilibrado, por provar e comprovar tudo, de todas as 

maneiras, de todos os jeitos e de todas as formas. 

 

Aí, vem a cura do confuso, a cura dos 

contraditórios, dos desconfiados e dos desequilibrados. 

 

Por isso, é necessário  um julgamento histórico 

desta maneira, que parece muito repetido, mas não é por 

ser variada a maneira de explicar, para equilibrar a 

natureza dos desequilibrados, porque nem todos são 

iguais, todos são diferentes no modo de interpretar. Nem 

todos pensam de um jeito e de uma forma só. Todos são 

diferentes e por todos serem diferentes é que há essa 

infinidade de explicações que parecem repetições. 

 

O animal sempre foi muito confuso, por ser animal. 

Então, para que o animal deixe de ser animal, é preciso 

revelações adequadas ao seu ser de confuso, 

desequilibrado e teimoso por vezes. 

 

É preciso uma infinidade de repetições, de várias 

maneiras, para que o animal chegue a uma conclusão 

real, a uma conclusão certa do que são, do que foram e 

do que serão, pois o animal para aprender as coisas só 

com muito sacrifício e muito esforço. Só com muito 

esforço é que o animal chega a uma conclusão 

satisfatória disto ou daquilo, porque é da natureza do 
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animal, por ser inconsciente; e o inconsciente não 

regula. Quem não regula não sabe o que diz, não sabe o 

que faz, não sabe se está certo, não conhece o certo e 

por isso não regula. Conhece o certo aparente, o certo 

ilusório, mas o certo verdadeiro, não. 

 

Então, há necessidade dessas repetições todas, de 

várias formas, de várias maneiras, para que o animal 

chegue à conclusão do ser verdadeiro real. 

 

O ser verdadeiro real é o ser Racional. Daí, com o 

ponto de vista firmado destas repetições, chegam à 

conclusão do ser real Racional, mas para tudo isso é 

preciso ler e reler, para chegar à conclusão Racional, 

como quem diz: “- A vida é boa aparentemente, mas 

precisa-se notar que aparências não são verdades. Então, 

aí deixou de ser boa, porque as aparências não são 

verdades.” 

 

Para que chegue a esta conclusão real é preciso a 

definição exata do por que do seu ser. 

 

São animais Racionais e nunca souberam o porquê 

eram assim como são. Agora, é que estão sabendo que o 

valor da matéria não é nenhum. 
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O MAIOR TESOURO DA HUMANIDADE É A 

CULTURA RACIONAL 

 

 

 
O maior tesouro da humanidade é a CULTURA 

RACIONAL. A CULTURA RACIONAL é do MUNDO 

RACIONAL, é do Mundo de Origem do Aparelho 

Racional. 

 

Então, para todos viverem equilibrados 

Racionalmente, só com a cultura do seu Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. Com a cultura do seu 

Mundo de Origem, tudo certo, tudo   Racionalmente 

certo, tudo positivo, tudo consciente, tudo dando certo 

sobre todos os pontos de vista, por ser a cultura certa, da 

origem do ser. A cultura da origem do ser é que tem que 

prevalecer para guiar o seu verdadeiro ser. 

 

São de categoria Racional, de Origem Racional e o 

certo verdadeiro, é a CULTURA RACIONAL. O maior 

tesouro do Aparelho Racional é a CULTURA 

RACIONAL, a cultura consciente, a cultura do 

verdadeiro natural do Aparelho Racional, a cultura da 

verdadeira origem de todos. Então, a arma mais 

poderosa do Aparelho Racional é a CULTURA 

RACIONAL, a cultura do seu verdadeiro ser de 

Racional. Estando ligados ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, recebem todas as 

orientações precisas e necessárias, que é a CULTURA 

RACIONAL, a cultura consciente, a cultura verdadeira 

do seu ser, para que tudo dê certo na vida de todos. A 

cultura consciente é a cultura certa e com ela, tudo 
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começa a dar certo na vida de todos. Começam a acertar 

em tudo, por a cultura ser consciente. A CULTURA 

RACIONAL é a cultura do verdadeiro natural do 

Aparelho Racional. 

 

Então, é preciso que leiam e releiam para se 

desenvolverem Racionalmente e daí, nascer a Vidência 

Racional em todos, ligando todos ao MUNDO 

RACIONAL, ao seu verdadeiro Mundo de Origem, 

recebendo a CULTURA RACIONAL e todas as 

orientações precisas para o equilíbrio de todos.   Aí 

então, tudo dando certo na vida de todos, por ser a 

cultura consciente, todos   progredindo   Racionalmente, 

por ser o progresso Racional e não o progresso animal. 

O progresso animal era um progresso de inconscientes, 

e por serem inconscientes, tudo de mal a pior sempre. 

As multiplicações dos males, as multiplicações das 

desorientações, do desequilíbrio, das brigas, das 

revoluções, das guerras, dos desentendimentos, são 

causadas pela cultura do animal inconsciente. A cultura 

consciente é outra, é coisa muito diferente. É a 

CULTURA RACIONAL e por isso, está aí a Fase 

Racional, a fase consciente. 

 

Então, a cultura verdadeira é uma só. É Racional. E 

a cultura aparente é a cultura inconsciente, do animal 

Racional, que basta ser animal para ser inconsciente: é a 

cultura que serviu para lapidação do animal Racional, 

foi útil e necessária para lapidar ou para lapidação do 

animal Racional e por isso, é cultura inconsciente, 

cultura aparente. Vivem os animais Racionais 

aparentando o que nunca foram, aparentando serem 

sábios, puros, bons, perfeitos e sem defeitos. Tudo 

aparência só. Uma cultura de fantasias e por isso, todos 

iludidos com a cultura do nada, com a cultura que surgiu 
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e nasceu da cabeça de quem nunca soube porquê aí 

nasceu, da cabeça de quem não conhece nada e que 

nunca soube o porquê desse nada, nem o porquê de sua 

origem ser do nada. 
 

Então, essa cultura da cabeça desses seres do nada, 

que valor podia ter? Nenhum! Que valor tem? Nenhum! 

A cultura do nada nunca pôde valer nada, porque é uma 

cultura sem base, sem lógica, sem princípio e sem fim. 

É uma cultura vazia, uma cultura extraída da mente, do 

pensamento deste, daquele e daquele outro, da 

imaginação deste, daquele e daquele outro, do 

imperfeito, cheio de defeitos, que nunca soube o porquê 

do seu ser ser assim. É uma cultura inconsciente, uma 

cultura sem valor, uma cultura onde só tinha que 

progredir o mal sempre, por ser extraída da mente dos 

maus. 
 

Basta serem seres imperfeitos, cheios de defeitos, 

para serem maus. Aparentemente são muito bons, mas a 

origem é do mal, a origem é da matéria e a matéria é um 

mal. Por serem seres de origem do mal, é que por si 

mesmo se destroem, porque o mal por si mesmo se 

destrói. 
 

Então, é uma cultura que levava todos a regresso e 

daí, as multiplicações dos males, das ruínas, das 

monstruosidades, das selvagerias,   das   injustiças: 

sofrendo muitas vezes o justo pelo pecador. Por isso, 

vivendo todos num desequilíbrio infernal. 
 

Agora, está aí em suas mãos a verdadeira cultura do 

Aparelho Racional, a CULTURA RACIONAL. Todos 

sendo orientados pelo MUNDO RACIONAL, orientados 

sobre todos os pontos de vista, para o equilíbrio de 

todos. Racionalmente. 
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A CULTURA RACIONAL, do MUNDO 

RACIONAL, é uma cultura pura, limpa e perfeita, e a 

cultura do animal é outra, é a cultura da inconsciência. 

Ao animal, basta a sua categoria de animal Racional, 

para não saber o que faz nem o que diz, por ser animal. 

O animal já é ridicularizado pela sua categoria de 

animal. O animal nunca soube o porquê do seu ser, e por 

não conhecer coisa alguma de certo, não podia mesmo 

saber o que faz, nem o que diz, e por isso tinha que 

viver de aparências, de ilusões e de fantasias. Vivendo 

assim hipocritamente, ridicularizado pelo   modo   de 

viver, e por isso a vida inteira à procura do certo e 

sempre por encontrar o certo, à procura do bem e 

sempre por encontrar o bem. Encontra o bem aparente, o 

bem ilusório, mas esse é um bem de desequilíbrio, um 

bem passageiro, por ser um bem aparente, por não ser o 

verdadeiro bem. 
 

Vejam que a luta do animal Racional, é uma luta 

grandiosa para a sua própria lapidação. Então tudo isso, 

foi um mal necessário para a lapidação dos seres, o mais 

depressa possível. Tudo isso, teve a sua serventia para a 

lapidação do animal Racional. 

Vejam que agora, estão todos no caminho certo, 

todos dentro da Fase Racional, vivendo Racionalmente, 

orientados pelo MUNDO RACIONAL e tudo dando 

certo na vida de todos. Todos sendo orientados, todos 

recebendo todas as orientações precisas para o seu 

equilíbrio e o equilíbrio de todos Racionalmente, 
 

Então, a maior arma e o melhor remédio do 

Aparelho Racional é a CULTURA RACIONAL, a 

verdadeira cultura do equilíbrio de todos, para o 

equilíbrio de todos e não essa cultura de animal, que só 

serviu para lapidação do mesmo. 



170 
 

CULTURA RACIONAL – 17º O 

 

 

Agora, tudo é Racional, por a fase que aí está 

governando ser Racional. Portanto, tudo agora é 

Racional, porque a fase é Racional. 

 
Assim, todos têm que tomar conhecimento e entrar 

imediatamente para a fase que está governando, para 

ficarem amparados pela fase, protegidos pela fase e 

recebendo todas as orientações precisas dentro da fase. 

Protegidos pelos seus irmãos Racionais puros, limpos e 

perfeitos, no MUNDO RACIONAL, porque tudo agora 

é Racional, por a fase ser Racional. 

 
Então, todos têm que tomar conhecimento da fase 

que entrou a governar, para ficarem amparados, 

protegidos e orientados pela Fase Racional.   Quem 

estiver fora da Fase Racional está na fase de liquidação, 

na fase que se acabou, na fase de animal Racional que já 

foi liquidada há muito e os seus feitos entraram em 

liquidação também. Por isso, está aí a liquidação do 

animal Racional, a liquidação sobre todos os pontos de 

vista e sobre todos os aspectos: financeira, moral e 

física. Está aí a liquidação do animal Racional, porque a 

fase que o amparava foi liquidada há muito, e ficaram os 

feitos sendo liquidados também. 

 
É preciso que todos tomem conhecimento da Fase 

Racional, para que todos entrem na fase, para serem 

amparados pela fase, protegidos pela fase e serem 

orientados pelo MUNDO RACIONAL. 

 
Assim, todos de Livro nas mãos, para que cesse a 

liquidação do animal Racional. É preciso que todos 

conheçam, sem perca de tempo e entrem para a Fase 

Racional, com os Livros nas mãos, na fase de 

recuperação do animal Racional. 
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Vejam a desolação do mundo. Como todos vêm 

agonizando há muito; a multiplicação das agonias, a 

multiplicação do desequilíbrio, a   multiplicação   dos 

males e das ruínas, a multiplicação dos 

desentendimentos, por ser uma fase que foi liquidada e 

os feitos ficaram aí para serem liquidados também, 

como estão sendo liquidados, como está aí a liquidação 

do animal Racional. 
 

Então, é preciso que todos conheçam, para saberem 

a causa de todos esses males universalmente, porque 

não há efeito sem causa, para que todos conheçam a 

Fase Racional e entrem na Fase Racional, para ficarem 

amparados pela Fase Racional, pelos Habitantes do 

MUNDO RACIONAL, orientados pelo MUNDO 

RACIONAL, amparados pelo MUNDO RACIONAL, 

protegidos pelo MUNDO RACIONAL, e dessa forma, 

nessa fase, na fase consciente, tudo dando certo na vida 

de todos e todos vivendo Racionalmente, felizes e 

contentes para sempre. 
 

O progresso consciente é o progresso Racional, 

porque a fase de animal Racional já se acabou há muito 

e entrou a Fase Racional que vem substituir a fase de 

animal Racional. Então, é preciso que todos conheçam 

para ficarem protegidos pela fase, amparados pela fase, 

orientados pela fase e passarem a viver Racionalmente 

com o progresso consciente, por todos serem orientados 

pelo MUNDO RACIONAL, o verdadeiro mundo do 

Aparelho Racional. 

É preciso que todos, sem perca de tempo, façam a 

propaganda. Cada qual dentro das suas possibilidades, 

para que todos tomem conhecimento e daí nasça o 

equilíbrio em todos Racionalmente, porque a fase de 

animal foi liquidada, e o animal Racional em liquidação, 
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ficou sem ter com quem contar, sem ter onde se agarrar 

e por isso, eis a razão da liquidação. 

 

Hoje, os que conhecem a Fase Racional, tratem de 

fazer a propaganda para salvar o animal Racional que 

está em liquidação, sem saber o porquê dessa situação 

calamitosa, dessa situação em que todos vivem aflitos, 

todos com medo, por estarem desamparados de tudo. 

Todos desconfiados, todos vivendo igual a bichos. 

 

Bicho é que tem medo de tudo, desconfia de tudo, 

por não ter com quem contar, por não ter onde se 

agarrar. 

Então, ficando todos em ruínas, agonizando sem 

saberem onde está o rumo certo, sem conhecerem  o 

rumo certo, não sabendo qual o rumo a tomar, por não 

conhecerem a Fase Racional, que aí está há muito. É 

preciso a propaganda noite e dia, dia e noite, para que 

todos tomem conhecimento da fase que chegou ao 

mundo, a Fase Racional. Tudo isso são mudanças 

naturais da natureza. 

 

Vejam como tudo que parecia tudo ser, acaba em 

nada, por a fase ter sido liquidada e vindo então, a 

liquidação dos feitos, que são os seres. 

 

E assim, tudo que tem princípio tem fim. A fase de 

animal Racional teve o seu princípio e tinha que ter o 

seu fim, como as fases todas que já se passaram, tiveram 

o seu princípio e o seu fim. O mundo há muito vem 

assim, em evoluções, para a lapidação do animal 

Racional. 

Tudo isso, todos esses movimentos feitos pela 

própria natureza, foram necessários para que todos, com 
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a lapidação do animal Racional e com essas mudanças 

de fases, melhorem o seu estado e depois de lapidados, 

conheçam a Fase Racional. 
 

A Fase Racional como sabem, é a última fase da 

vida da matéria. A matéria teve o seu princípio e tinha 

que ter o seu fim, o mundo teve o seu princípio e tinha 

que ter o seu fim, porque tudo que tem princípio tem 

fim. Então hoje ou já há muito, todos espantados com as 

mudanças da natureza e com a mudança de todos, sem 

saberem qual a causa dessas mudanças. 
 

Hoje, conhecendo o porquê dessas mudanças 

naturais da natureza. 
 

O mundo já vem há muito nesse pesadelo infernal e 

hoje, em mãos de todos, o que todos procuravam, o 

conhecimento verdadeiro Racional. 
 

E assim, as eras se passaram, os séculos se 

passaram e as fases se passaram, para a lapidação do 

animal Racional. A última fase de lapidação foi a de 

animal Racional. Esta é que foi a última fase e se 

acabou como as outras todas que já se passaram, que 

também terminaram. Agora, entrando outra fase, que é a 

Fase Racional, a última fase da vida da matéria. 

 

Vejam para lapidação do animal Racional, quanto 

sofrimento, quanto padecimento, quanta agonia, quantos 

desacertos, quantas monstruosidades e selvagerias. Tudo 

isso e muito mais coisas para a lapidação do animal 

Racional. O animal sempre foi muito rude, e pela sua 

rudez é que existe o sofrimento e a multiplicação do 

mesmo. Até hoje, estão vendo a rudez do animal 

Racional, imaginem em outros tempos, em outras 

épocas, em outras fases, quando eram muito piores. Se 



174 
 

CULTURA RACIONAL – 17º O 

 

 

hoje, que se acham e se têm na conta de muitíssimo 

adiantados, é como é, é como estão vendo, que fará em 

outras épocas, em outras fases, quando eram muito 

piores. 

Agora, que o animal se acha aperfeiçoado em tudo, 

que acha que está adiantadíssimo, que evoluiu muito, é 

como é, que fará em outras épocas quando eram mais 

rudes ainda. 

 

Vejam que não há sofrimento sem causa, e é por 

isso que existem todos esses modos e meios 

repugnantes, para tratamento das feras, como costumam 

dizer: “- Monstros contra monstros, selvagens contra 

selvagens.” Na época que se têm como verdadeiros 

civilizados. 

 

Imaginem os horrores de outras épocas. Tudo isso, 

para lapidação do animal, porque o animal sempre foi 

muito confuso, muito teimoso e muito rebelde. Por isso, 

tem os que respeitam e tem os que não respeitam, tem os 

bons e tem os maus. Os que respeitam vivem bem e os 

que não respeitam vivem mal. Os maus prejudicam os 

bons. 

Então, para os maus o que eles merecem, e por isso 

é que nunca houve e nem podia haver compreensão. Os 

maus não compreendem que não devem ser maus, 

sofrem as conseqüências do mal e os bons, sofrem por 

causa dos maus. Os maus atacam os bons, e é por isso 

que sempre existiu o que existe: fel para os que 

merecem fel, e o mel para os que merecem mel. O mau 

não respeita ninguém e o bom respeita tudo e todos. Os 

bons querem viver em paz, e os maus são os 

perturbadores dos bons. É por isso, que sempre existiu o 

que existe, para lapidação do animal Racional. 
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Vejam que em outros tempos, eram mais atrasados 

em tudo e viviam como verdadeiras feras, uns contra os 

outros. Hoje, que já estão mais lapidados são como são. 

Os maus são ferozes e os bons não. Então, tudo que 

existiu e que existe, foi necessário para a lapidação das 

feras, dos ferozes, porque tem os bons que se amoldam a 

tudo que é bom que respeitam tudo que deve ser 

respeitado, e tem os maus que não se respeitam e não 

respeitam ninguém. Tem os ferozes que não tiveram 

tempo de ser lapidados. Então, tudo isso que existe e 

que existiu, tem a sua razão de ser, é necessário para a 

lapidação do animal Racional. 

Agora, estão todos dentro da Fase Racional e 

chegando o equilíbrio Racional para todos. Então aí, 

esses confusos, esses rudes vão chegando também, 

devagar, em seu lugar, porque a época da rudez já 

passou, que era a fase de animal Racional. Ficaram aí, 

os seus feitos que são os animais Racionais e esses 

feitos, como sabem, estão todos em liquidação, por a 

fase de animal Racional já ter sido liquidada há muito e 

ficaram os feitos também sendo liquidados. Agora, 

conhecendo a causa da liquidação e o porquê da causa, 

conhecendo a Fase Racional, todos entram para a Fase 

Racional e o equilíbrio nascendo em todos. A Fase 

Racional equilibra, porque todos começam a ser 

orientados pelo MUNDO RACIONAL. O pensamento é 

Racional, a imaginação é Racional, a intuição é 

Racional, a luz é Racional. 

Então, os ruins se tornam bons, os ferozes deixam 

de ser ferozes, os desequilibrados deixam de ser 

desequilibrados, porque estão completamente desligados 

do magnético e do elétrico, que são a causa da 

ferocidade do animal. Ligados ao seu Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, dentro da Fase 



176 
 

CULTURA RACIONAL – 17º O 

 

 

Racional, nasce o equilíbrio em todos, nasce o equilíbrio 

nos desequilibrados e as feras deixam de ser feras, os 

monstros deixam de ser monstros, os selvagens deixam 

de ser selvagens, porque começam a receber o 

pensamento Racional, a intuição Racional, o equilíbrio 

Racional. Tudo naturalmente, sem sentir, todos ficarão 

equilibrados, por a áurea ser Racional, o vento ser 

Racional, a luz ser Racional, por estarem dentro da Fase 

Racional. Os ruins tornam-se bons e os bons, como já 

são bons não há dificuldade para se equilibrarem 

Racionalmente, porque já são bons. Os rudes, os 

confusos, os bichos, as feras, se tornarão equilibrados 

também, porque o pensamento de todos passa a ser 

Racional, as intuições são Racionais, a luz é Racional. 

Então não há tempo de desequilíbrio e daí, a restauração 

do equilíbrio universal. 

Então, há necessidade de propaganda, sem perca de 

tempo entre todos, para salvar o animal Racional que 

está em liquidação; sendo liquidado sem saber porquê, 

sem saber qual é a causa de tanto sofrimento, qual é a 

causa de tanto desequilíbrio, qual é a causa de tanta 

ferocidade. Há necessidade da propaganda, para que 

todos tomem conhecimento de sua situação, do porquê 

de sua situação e do por que da situação de todos assim 

estarem, universalmente. Todos devem entrar na Fase 

Racional. Todos com os Livros nas mãos, para serem 

amparados pela Fase Racional, para serem protegidos 

pela Fase Racional, para serem orientados pela Fase 

Racional, para receberem todas as orientações precisas 

do MUNDO RACIONAL e o equilíbrio de todos 

Racionalmente. 

É preciso a propaganda, para que os rudes, os 

rebeldes, os confusos, os   teimosos,   tomem 

conhecimento e procurem guarida e proteção dentro da 



177 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 17º O 

 

 

Fase Racional. Aí, começam a receber o pensamento 

Racional, a intuição Racional, o equilíbrio Racional, a 

Luz Racional, passando de péssimos elementos para 

bons elementos, por a orientação ser Racional, por vir à 

cabeça só o pensamento Racional. Ficam desligados do 

elétrico e magnético e desligada a parte animal do 

corpo, que é a causa de todo desequilíbrio e daí, de 

péssimos elementos tornam-se bons elementos por 

estarem equilibrados Racionalmente dentro da fase 

consciente. 

Como sabem e conhecem, o animal Racional é um 

joguete dos fluidos do animal, que são os fluidos 

elétrico e magnético aos quais estavam ligados. Então, 

esses dois fluidos é que são a causa de todo 

desequilíbrio do animal Racional e que fazem do 

animal, um joguete. 

 

Os que são mais atacados da parte magnética são 

completamente diferentes dos bons, porque a parte 

magnética só lhes transmite maus pensamentos, maus 

fluidos, más orientações. 
 

Não há efeito sem causa. Se o mau procede mal, é 

porque existe a causa. Se há procedimento mau, é 

porque existe a causa. A grande carga magnética em 

cima deste ou daquele, é que faz o desequilíbrio total, 

procedendo o animal como um mau elemento, por 

desconhecer a causa dos seus feitos, a causa do seu ser 

assim ser e de proceder assim. 
 

Agora, que estão com o equilíbrio em mãos que é o 

Conhecimento Racional, que é o conhecimento da Fase 

Racional, devem fazer propaganda noite e dia, dia e 

noite, para salvarem o animal Racional, que desconhece 

a causa do seu sofrimento, a causa de estar sendo assim 
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liquidado como está. Havendo a liquidação do animal 

Racional, sobre todos os pontos de vista, a liquidação 

moral, a liquidação financeira, a liquidação física, a 

liquidação de tudo pelo progresso da poluição. 
 

Então, há necessidade da propaganda   para 

equilibrar todos que desconhecem a causa do seu 

sofrimento, da sua agonia e da agonia de todos. Está aí a 

restauração do bem de todos universalmente, pelo 

equilíbrio Racional. É preciso a propaganda, para todos 

conhecerem a Fase Racional, tomarem conhecimento e 

entrarem para a Fase Racional, para serem amparados, 

protegidos, governados e orientados pela fase para o 

equilíbrio de todos, recebendo o pensamento Racional, a 

intuição Racional, a orientação Racional, a   Luz 

Racional. Dentro da Fase Racional vem o equilíbrio 

universal, por todos serem orientados do seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 
 

E assim, cessam os males do corpo de todos e os 

males da vida de todos, em pouco tempo. A Terra será 

um Paraíso Racional. Todos se entendendo, todos se 

compreendendo e todos vivendo bem, felizes   e 

contentes, alegres para sempre, por estarem dentro da 

fase consciente, a Fase Racional. 

É preciso a propaganda, dia e noite, para que os 

rudes, os rebeldes, os maus, as feras, tomem 

conhecimento e sejam protegidos pela Fase Racional. 

Uma vez protegidos são orientados Racionalmente e daí, 

todos equilibrados naturalmente. O mau torna-se bom, o 

ruim torna-se bom, a fera deixa de ser fera, o selvagem 

deixa de ser selvagem, o bruto deixa de ser bruto, 

porque começa a receber o pensamento Racional, 

começa a receber a intuição Racional; fica iluminado 

pela Luz Racional, começa a receber na imaginação a 
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orientação Racional. Então acaba equilibrado 

Racionalmente, naturalmente, sem sentir. Acabam os 

monstros, os selvagens, os brutos, os estúpidos. Acabar- se-

á toda a maldade do ser humano, naturalmente. Entrou 

para a Fase Racional sem sentir, modificou-se 

completamente sem sentir. 

 
Você que está tomando conhecimento neste 

momento, do que EU estou dizendo, você não sentiu em 

você mesmo, o quanto já mudou? O quanto você está 

mudado? O quanto você está diferente? Você não é mais 

aquele que era. Você não é mais aquele que foi, porque 

o seu pensamento é um pensamento Racional, a sua 

imaginação é Racional; recebe a orientação Racional e é 

iluminado pela Luz Racional. Você mudou como do 

preto para o branco e assim todos mudarão. 

 
Então, é preciso a propaganda, noite e dia, para 

salvar o animal Racional que desconhece a causa do seu 

sofrimento, dos seus padecimentos cruéis, para tomar 

conhecimento da Fase Racional, para que fique igual a 

você, equilibrado como você. É preciso a propaganda de 

todas as maneiras, de todas as formas e de todos os 

jeitos. 

 
Vejam como é a restauração universal.   Muito 

rápido e sem ninguém sentir. Tão naturalmente! Quando 

abrirem os olhos estarão todos mudados, todos 

modificados, porque a orientação para todos é Racional, 

o pensamento é Racional, a imaginação é Racional, toda 

influência é Racional. Não têm tempo mais de pensar no 

mal. porque foi desligada a parte do mal, a parte animal 

do corpo, a parte magnética e elétrica, e fica a pessoa 

ligada ao MUNDO RACIONAL, sem sentir, 

naturalmente. 
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Está aí, o equilíbrio universal de todos, muito 

naturalmente, sem sentirem. O pensamento muda; por 

exemplo: como animal o pensamento era mau e dentro 

da Fase Racional, o pensamento é Racional. 

 
Vão se equilibrando Racionalmente, sem sentir e aí 

como num abrir e fechar de olhos, a Terra se torna um 

verdadeiro Paraíso Racional. 

 

Vejam quanto estão em falta com a propaganda, 

quantos estão em falta para salvar o animal Racional 

que há muito está em liquidação. Olhem a mortandade 

como tem sido, uma coisa impressionante. 

 
Tudo isso, por o animal estar em liquidação, por 

efeito da fase que se acabou e os seus feitos ficaram aí 

para serem liquidados também. Estão sendo liquidados 

por não conhecerem a Fase Racional que veio substituir 

a que se acabou. 

 

Agora, você que tem conhecimento de tudo isto. o 

que deve fazer? Qual é o seu dever? É fazer a 

propaganda, dia e noite, para salvar os seus irmãos que 

estão em liquidação, por desconhecerem a causa de toda 

essa monstruosidade, de todo esse flagelo, de toda essa 

selvageria, de toda essa destruição dos seres. 

 
Vejam como todos chegam no seu lugar verdadeiro, 

tão naturalmente, sem esforço, para que todos tomem 

conhecimento da Fase Racional, para serem amparados, 

protegidos e orientados pela Fase Racional. Todos 

precisam de uma proteção, porque todos estão 

desprotegidos, todos estão ansiosos para saber como é 

esta proteção, todos estão precisando de uma proteção 

para começarem a receber o pensamento Racional. 
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E assim, vai mudando tudo naturalmente, vindo 

num instante o restabelecimento universal de todos 

Racionalmente. Acabando todos os males do corpo e 

todos os males da vida, por o pensamento ser somente 

Racional e todos ligados ao MUNDO RACIONAL, sem 

sentirem. 

Vejam os remanescentes da fase de animal 

Racional, como vêm sofrendo há muito. Cada vez o 

sofrimento se multiplicando mais, por desconhecerem a 

causa de todo esse sofrimento, porque não há sofrimento 

sem causa. A causa é a fase de animal Racional ter se 

acabado e por falta de propaganda, não terem 

conhecimento de imediato, da fase que veio substituir a 

que se acabou. 

 

Agora no mundo, todos brilhando Racionalmente, 

dentro da fase consciente. Todos   vivendo   alegres, 

felizes e contentes, progredindo Racionalmente e tudo 

dando certo na vida de todos. Daí, o prolongamento dos 

anos de vida e todos equilibrados Racionalmente, 

recebendo todas as orientações precisas do MUNDO 

RACIONAL, para o seu verdadeiro equilíbrio, o 

equilíbrio Racional. 

 

Então, é preciso ler e reler, para que nasça a 

Vidência Racional em todos. Com a Vidência Racional, 

como já sabem, verão o MUNDO RACIONAL e tudo 

quanto é de Racional. Aí estarão completamente 

imunizados, por estar totalmente desligada do corpo a 

parte animal, que são os fluidos elétrico e magnético, os 

fluidos monstros, os fluidos da serpente, os fluidos da 

terra. 

Vejam como tudo chega no seu lugar tão 

naturalmente. Como você que está lendo, já chegou. 
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Quem foi você? Como era você? Como sofria? E 

agora, tão diferente e tudo tão naturalmente, somente no 

ler e reler, porque vão mudando sem sentir, porque o 

pensamento passa a ser o pensamento Racional, a 

imaginação passa a ser Racional, a intuição passa a ser 

Racional e a luz que está lhe iluminando é Racional. 

 

Então, naturalmente, a pessoa sem sentir se 

modifica, como do preto para o branco; seja monstro, 

seja selvagem, seja mau ou seja ruim. Modifica o 

monstro tornando-o bom; de mau torna-se bom, 

equilibrado Racionalmente, por o pensamento ser 

Racional, porque os maus também procuram proteção, 

os monstros também procuram proteção, os selvagens 

também procuram proteção, e uma vez conhecendo que 

a Fase Racional é para proteger todos, amparar todos, 

orientar todos, agarram-se com o Livro, querem saber, 

querem conhecer e daí, começam a se equilibrar, 

começam a receber na imaginação a   orientação 

Racional, a intuição Racional, começam a   ser 

iluminados pela Luz Racional   e adquirem o equilíbrio 

de um momento para o outro, sem sentirem. 

 
De maus tornam-se bons. De monstros tornam-se 

bons, de desequilibrados tornam-se equilibrados e vem o 

momento do equilíbrio de todos universalmente. 

 
O que está faltando é a propaganda noite e dia, para 

malhar na cabeça dos rebeldes, dos teimosos, dos 

confusos. Malhando sempre, eles chegam a tomar 

conhecimento e aí a felicidade deles. 

 

A propaganda chama atenção e eles ficam curiosos. 

Os rebeldes, os confusos, os monstros, os selvagens, 

com a propaganda noite e dia, tomam atenção. 
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E assim, de uma hora para outra, todos 

equilibrados. Aí, o confuso deixa de ser confuso, o 

rebelde deixa de ser rebelde, o monstro deixa de ser 

monstro, o criminoso deixa de ser criminoso, o 

selvagem deixa de ser selvagem e todos em forma 

Racionalmente, tão naturalmente, sem sentirem, de uma 

hora para outra, mas é preciso a propaganda noite e dia, 

para ir entrando nas entranhas de todos que acabam, por 

curiosidade, tomando conhecimento do que é esta Fase 

Racional, para entrarem na fase e deixarem de ser 

rebeldes, teimosos e criminosos. 

Vejam e vejam bem, como é tão fácil a recuperação 

de todos, como é tão fácil a recuperação universal. 

Racionalmente, como é tão fácil, como é tão natural, 

como é tão simples, porque está aí, a Fase Racional. 

Todos dentro da Fase Racional, a fase que chegou aí no 

mundo. Então, começam a receber o pensamento 

Racional, as intuições Racionais, as imaginações 

Racionais, passam a ser iluminados pela Luz Racional, 

equilibrados Racionalmente, sem sentirem, mudando 

como do preto para o branco. Portanto, tudo muito fácil 

e muito natural, a recuperação de todos Racionalmente, 

porque os curiosos, os rebeldes, os teimosos, os 

confusos, por verem a propaganda noite e dia, prestam 

atenção, ficam preocupados e querem saber: “Que 

negócio de Fase Racional é essa? Que negócio é este? 

Eu vou ver que negócio é este.” E aí, no ver, acabam 

dentro da fase sem sentir, porque começam a receber no 

seu pensamento, o pensamento Racional, começam 

receber na sua imaginação, a imaginação Racional, a 

intuição Racional, a Luz Racional e ficam equilibrados. 

Portanto, é muito fácil a recuperação de todos. Está 

aí a Fase Racional, a fase do MUNDO RACIONAL e 

todos recebendo a orientação Racional para o seu 
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verdadeiro equilíbrio, o equilíbrio Racional. A fase 

consciente, a fase do prolongamento dos anos de vida, a 

fase em que todos viverão alegres, felizes e contentes, 

por tudo dar certo na vida de todos, por todos serem 

orientados pelo seu verdadeiro Mundo de Origem. A 

origem de todos é Racional, e todos sendo orientados 

pelo MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro da 

origem do Aparelho Racional. 
 

E assim, a verdadeira felicidade eterna Racional, a 

paz eterna Racional e todos vivendo aí alegres, felizes e 

contentes. Todos se entendendo, todos se 

compreendendo, todos se estimando, por todos serem 

equilibrados Racionalmente. 

 

A vida Racional é completamente diferente da vida 

do animal. O animal tem o pensamento mau, por estar 

ligado aos fluidos do animal, os fluidos elétrico e 

magnético. Então, vivia   o   animal   desequilibrado 

sempre. Uns mais, outros menos, outros demais e outros 

desequilibrados de uma vez, por a fase ser uma fase 

inconsciente, por ser a fase do animal. 
 

Agora, já de muito entrou a fase consciente, a Fase 

Racional, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos, o 

equilíbrio Racional. 
 

Todos de parabéns, por estarem ligados ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

Todos de parabéns. Agora só falta em muitos, a 

persistência na leitura, para nascer a Vidência Racional. 
 

Quem vive Racionalmente, vive alegre, feliz e 

contente, por saber a razão do porquê está vivendo, por 

viver conscientemente, por viver em paz   consigo 

mesmo, com tudo e com todos, por viver 
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Racionalmente, recebendo todas as orientações precisas 

do MUNDO RACIONAL. Vivendo alegre, feliz e 

contente para o resto da vida e dizendo: “- É verdade! 

Agora eu sei porquê vivo e porquê tenho vida. Sei de 

onde vim, porquê vim e sei para onde vou e porquê vou. 

Sei que estou de volta para o meu verdadeiro Mundo de 

Origem, sei que de lá saí e porquê saí, sei que chegou a 

hora de todos regressarem ao seu verdadeiro lugar, ao 

seu verdadeiro Mundo de Origem, porque chegou o fim 

da vida provisória, da vida da matéria.” 
 

Sim, porque tudo que tem princípio tem fim. A 

matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. 

Está aí o seu fim e todos de volta para o seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o mundo verdadeiro do Aparelho 

Racional. Está aí a maior felicidade de todos, a 

felicidade verdadeira, a felicidade Racional. Hoje vivem 

todos conscientes, porque conhecem a fase positiva, 

estão dentro da fase consciente, vivendo alegres, felizes 

e contentes. 
 

Agora, chegaram ao último século da vida da 

matéria, por estarem dentro da Fase Racional. A Fase 

Racional ligando todos ao Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. O Aparelho Racional ligado ao 

MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro de sua 

origem. 

E assim, quando findar a vida aí na Terra, pelas 

ordens naturais e normais da natureza, não nascerão 

mais na matéria, porque ligaram-se ao seu Mundo de 

Origem e ligados ao seu Mundo de Origem terminará 

essa vida provisória. Estão dentro do seu Mundo de 

Origem, por estarem ligados ao seu Mundo de Origem, 

terminando assim essa vida provisória. Ligados ao seu 

Mundo de Origem e voltando ao seu Mundo de Origem, 
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por estarem ligados a ele e não nascendo mais aí, na 

vida da matéria, porque o corpo fluídico que deu origem 

ao micróbio volta para o Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. Uma vez a origem do micróbio, a causa do 

micróbio, não estando mais aí nesse mundo provisório, 

não fabricará mais o micróbio, para dar razão a esse 

feito de ser em matéria fluídica elétrica e magnética. 
 

Está aí o fim da vida de matéria, por todos estarem 

ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem por todos 

estarem ligados à sua origem, ao mundo verdadeiro, o 

MUNDO RACIONAL. 
 

Essa vida provisória tinha que chegar ao seu fim. 

Teve o princípio e tinha que chegar o fim. Agora chegou 

o fim da vida provisória, da vida que ninguém sabia o 

porquê dela. Sabiam que tinham vida assim, mas não 

sabiam o porquê da vida ser assim, na categoria de 

animal Racional. Na categoria de Aparelho Racional, 

sabem perfeitamente o porquê da origem da vida ser 

assim e o que originou essa vida assim. 
 

Vejam que agora, a alegria de todos é 

grandiosíssima, por saberem o porquê aí nasceram nessa 

vida de matéria, com esse corpo de matéria e o porquê 

não vão nascer mais nessa vida de matéria, com essa 

vida provisória, porque sabem o porquê dela e o porquê 

do mundo provisório, em que estão vivendo, na 

degeneração Racional. 
 

Agora, ligados ao MUNDO RACIONAL, ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, acabando-se esse corpo 

de matéria, na extinção desse mesmo corpo em matéria. 
 

Uma vez ligados ao seu Mundo de Origem, ficam 

no seu Mundo de Origem e não nascerão mais aí. 
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Vejam que agora vão sorrir, sorrir, sorrir sempre 

para o resto da vida, por saberem que todos estão com a 

sua situação divulgada de princípio ao fim, com base e 

com lógica. Definida de princípio ao fim. A base é 

Racional, a lógica também é Racional. 

Agora, felicíssimos para o resto da vida. Vivendo 

todos sorrindo, todos alegres, todos contentes,   todos 

com satisfação de viver porque sabem que no término 

dessa vida provisória não nascerão mais aí, para sofrer 

como sofriam, na categoria de animal Racional. 

Agora, é alegria. Muita alegria, muitas festas e 

satisfação, pela despedida desse rincão de amarguras, 

dessa vida que não era a verdadeira vida. Era a vida 

hipócrita, uma vida provisória, uma vida sem vida, uma 

vida de que ninguém era dono dela e por isso, perdiam- 

na sem esperar, perdiam-na de um momento para outro. 

Agora a alegria de todos é geral, porque têm a sua 

situação definida, como Aparelhos Racionais. Tiveram a 

sua situação definida na categoria de animal Racional e 

a sua situação definida na Fase Racional, na categoria 

de Aparelho Racional. 

Agora, a felicidade verdadeira imperando, a paz 

verdadeira imperando e a alegria de todos é universal. 

Acabando-se as agonias, os rancores, as brigas, as 

guerras, as confusões, acabando tudo de ruim e 

brilhando o bem dos bens de todos, o bem de tudo. 

Vejam ao ponto verdadeiro e culminante que 

chegaram, o seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL, o verdadeiro mundo do Aparelho 

Racional. 

Hoje, todos recebendo as orientações precisas do 

MUNDO RACIONAL, para o equilíbrio do Aparelho 
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Racional. Todos vivendo alegres, felizes   e   contentes, 

por estarem dentro da verdadeira fase consciente. Todos 

conscientes e o progresso Racional sendo desenvolvido 

com a multiplicação do bem universal. 

Mas, na fase de animal Racional, era uma coisa que 

ninguém tinha prazer de viver. Viviam porque tinham 

vida, mas todos viviam debaixo dos horrores da vida, 

por ser uma categoria em lapidação. Todos sendo 

lapidados tinham que ser sofredores forçosamente, 

porque não tinham chegado ainda no seu lugar 

verdadeiro e por isso, o sofrimento era geral e 

monstruoso, devido estarem sendo lapidados. Agora, 

todos dentro da Fase Racional, porque terminou a 

lapidação e todos vivendo Racionalmente. A Terra, a 

vida daí, a vida terrena sendo um verdadeiro Paraíso 

Racional, por todos serem orientados pelo   seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

Então precisando ativar sempre a propaganda, dia e 

noite, para os rebeldes tomarem conhecimento. Para 

nascer a curiosidade nos rebeldes com a propaganda 

constante, para nascer a curiosidade nos teimosos, nos 

monstros, nos selvagens, com a propaganda constante, 

eles acordam. Acordam e sentem a curiosidade em 

saberem o que é e conhecerem o que é. Então vão 

procurar conhecer o que é, saber o que é. Vão começar a 

ler é no ler, começam logo recebendo o pensamento 

Racional, a orientação Racional, a imaginação Racional. 

Então, aí vão se equilibrando, por estarem recebendo no 

seu pensamento, sem saberem, o pensamento Racional, 

e aí ficando com toda atenção no conhecimento. Daí a 

pouco, de ruim se tornam bons, de monstros se tornam 

bons, de selvagens se tornam bons, porque vão ficando 

tomados pelo pensamento Racional. Então, vão ficando 

dominados pelo pensamento Racional, pela imaginação 
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Racional, pela intuição Racional e vão se equilibrando. 

Daí a pouco estão equilibradíssimos Racionalmente. 

 
Então, é preciso a propaganda, para nascer a 

curiosidade, a vontade nos rebeldes, nos teimosos, nos 

bichos rudes, nos monstros, nos selvagens, nos doentes. 

E serão todos dominados pelo mundo de sua verdadeira 

origem. Serão todos dominados Racionalmente, por 

receberem em pensamento, no seu pensamento, o 

pensamento Racional, a intuição Racional, a imaginação 

somente Racional e daí ficando equilibrados 

Racionalmente. 

 
Portanto, todos de um momento para   outro 

chegarão ao seu verdadeiro Mundo de Origem, porque 

existe a atração da origem. Um atrai o outro, e de 

formas que é preciso a propaganda diariamente, noite e 

dia, sem cessar, para o domínio dos rudes, dos rebeldes, 

dos teimosos, dos avarentos. E assim, todos de um 

momento para o outro, dentro da Fase Racional, 

dominados Racionalmente, por a vibração ser Racional 

em cima de todos e a Luz Racional iluminando todos; o 

pensamento ser Racional, a imaginação ser Racional, a 

intuição ser Racional. De um momento para o outro são 

equilibrados, o ruim passa a ser bom, o que não prestava 

passa a prestar, o desequilibrado passa a ser equilibrado, 

o torto passa a ser direito. E assim, é preciso a 

propaganda, para endireitar as feras indomáveis. 

 
Vejam, que todos estarão de um momento para 

outro, dentro da Fase Racional, mas para isso, é preciso 

a propaganda dia e noite sem cessar. 

 
Então, ai no mundo, todos iluminados pela Luz 

Racional e todos vivendo Racionalmente. O pensamento 
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de todos, a imaginação de todos, a intuição de todos, a 

vibração de todos, será somente Racional, por estarem 

dentro da Fase Racional, do MUNDO RACIONAL. 

Então, o equilíbrio de todos será de um momento para o 

outro, porque a fase é essa, a fase que está aí na Terra, a 

Fase Racional. Todos iluminados pela Luz Racional e 

daí, a Terra virando um verdadeiro Paraíso Racional, em 

pouco tempo, num insignificante tempo. Então, havendo 

a necessidade do desenvolvimento da propaganda, de 

todas as formas, de todos os jeitos, de todas as maneiras, 

para que todos tomem conhecimento. Não havendo 

propaganda, ninguém sabe, ninguém conhece. 

 

Está aí o equilíbrio da humanidade em suas mãos. 

 

E assim, vejam a luta Racional; a luta Racional é 

vencer sempre. Muitos, no princípio pensavam que isso 

seria uma coisa muito demorada, e hoje estão vendo que 

é de um momento para outro, mas no princípio, não 

conheciam coisa alguma, julgavam que seria muito 

demorado, porque é a mania do bicho, sempre adiantar 

as suas opiniões, sem saber se está certo ou errado, mas 

é a mania do bicho. O bicho, por ser animal 

inconsciente, a inconsciência fazia com que houvesse a 

desregulagem. Quem não regula é maluco; o maluco não 

sabe o que diz, por isso, na categoria de animal viviam 

todos mal, por todos viverem variando, desequilibrados, 

vivendo inconscientemente. Estavam tão loucos que 

queriam fazer do torto o direito, nunca que poderiam e 

por isso, estavam a vida inteira à procura do bem na 

matéria e sempre por encontrar o bem. A procura do 

certo e sempre por encontrar o certo. Então agora, existe 

o verdadeiro certo e o verdadeiro bem, pelo 

conhecimento que aí está em suas mãos. 
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TARDANDO A SUA LIGAÇÃO AO MUNDO 

RACIONAL SOFRERÃO AS CONSEQÜÊNCIAS 

DO SEU DESCUIDO, POR FICAREM MAIS 

LIGADOS AO FLUIDO ANIMAL. 

E LIGADOS AO FLUIDO ANIMAL PENSAM 

COMO ANIMAL 

 

 

 

 
 

A Luz Racional iluminando todos, noite e dia, por 

estar aí na Terra, a Fase Racional. 

 

Todos que estão com os Livros nas mãos, vão 

recebendo as orientações precisas para o seu verdadeiro 

equilíbrio, o equilíbrio   Racional.   O   verdadeiro 

equilíbrio do seu verdadeiro natural, da Origem 

Racional. Então a Luz Racional aí está, iluminando 

todos, no caminho da paz, do amor e da Fraternidade 

Racional. 

 

E agora, tudo começando a dar certo na vida de 

todos, que estão com os Livros nas mãos, que estão 

dentro da Fase Racional, mas para isso, é preciso que 

todos estejam convictamente cientes e conscientes de 

todo conhecimento que aí está em suas mãos. Agora, 

aqueles que lerem superficialmente, esses não podem 

contar com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, porque não 

conhecem o que é IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Aquele 

que leu por ler, leu superficialmente e muito vagamente, 

não sabe descrever o que é o Conhecimento Racional. 



192 
 

CULTURA RACIONAL – 17º O 

 

 

Então esses assim, têm que ler e reler para 

entenderem o que é o Conhecimento Racional. Esses 

assim têm que ler e reler para entenderem bem, 

compreenderem bem e saberem esclarecer. 

E assim, todos maravilhados, por já estarem sendo 

desligados do fluido elétrico e magnético. Já está sendo 

a parte animal, desligada do corpo e os viventes ligados 

ao MUNDO RACIONAL. Muitos, já estão   sendo 

ligados ao MUNDO RACIONAL, recebendo   a 

orientação Racional e outros por serem   descuidados, 

com o conhecimento que têm em mãos, esses retardarão 

por não levarem a sério o que é de sério. Porque em 

primeiro lugar, o Conhecimento Racional, depois as 

demais coisas, porque há tempo para tudo, mas, muitos 

descuidados deixam de ler, dizendo que não têm tempo, 

esses se prejudicam e ficam tardando o seu 

desenvolvimento Racional, ficam tardando a sua ligação 

ao MUNDO RACIONAL. 

 

Sofrerão as conseqüências do seu descuido, por 

ficarem mais ligados ao fluido animal e ligados ao 

fluido animal, pensam como um animal. Pensando como 

um animal, vivem mal, sofrendo as conseqüências do 

seu próprio descuido, porque têm tempo para tudo de 

sobra, mas para ler e reler, não. Esses, assim, atrasam 

mais o recebimento das orientações do mundo de sua 

origem. Os persistentes, obedientes, respeitadores do 

MUNDO RACIONAL, esses começarão a desligar do 

corpo a parte animal e serem ligados ao MUNDO 

RACIONAL. Daí, recebendo todas as orientações 

precisas para o equilíbrio Racional. 

Tudo dando certo na vida desses, que estão mais 

adiantados Racionalmente, que fazem por onde alcançar 

a Imunização, num período insignificante. 
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Hoje, todos sendo iluminados pela Luz Racional 

mais do que nunca, cada vez a luz se acentuando sobre 

todos e todos vendo a Luz Racional mais amiúde, até 

ver diariamente, pela persistência de querer vencer 

Racionalmente. Muitos já estão vendo a luz, muitos já 

estão conversando com os Habitantes do MUNDO 

RACIONAL, dialogando, vendo. 

 

Muitos já estão bem adiantados, nesse grau mais 

elevado, porque fazem por onde alcançarem o mais 

depressa possível, o seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 

 

Agora, muitos são mais descuidados, para tudo têm 

tempo, menos para a leitura. Não têm tempo, por isso, 

por aquilo, por aquilo outro. Esses, vão tardando o seu 

desenvolvimento Racional e tardando, sofrerão mais. 

Sofrem as conseqüências do seu desprezo ao 

conhecimento do seu verdadeiro Mundo de Origem, 

faltando assim com o respeito às chamadas de atenção e 

faltando com o respeito ao Conhecimento e ao MUNDO 

RACIONAL. 

 

Esses custarão mais a alcançar a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL, devido o descuido de si mesmos, porque 

este conhecimento é para ler e reler, ler e reler 

diariamente, mas muitos descuidam. Hoje porque estão 

cansados, amanhã porque têm que ir ali e acolá, sempre 

com desculpas e mais desculpas, prejudicando assim, a 

si mesmos. 

 

Não se descuidem, com a coisa mais séria que 

existe no mundo, que é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

que é a CULTURA RACIONAL. Não se descuidem 

mais, para não ficarem marcando passo. 
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O bicho sempre foi assim mesmo, variante, 

negativo e inconsciente, até que desligue o   fluido 

animal do corpo, mas para isso é preciso a persistência 

na leitura, para vencer Racionalmente e ficar ligado ao 

MUNDO RACIONAL,   recebendo   a   orientação 

Racional. 

E assim, muitos bem adiantados, já estão recebendo 

a orientação do MUNDO RACIONAL, vendo a luz, 

noite e dia e os descuidados ainda por verem. Então, não 

se descuidem mais para não prejudicarem a si mesmos. 

 

Vejam que, hoje estão dentro da fase consciente e 

para conhecer a fase consciente têm que ler e reler 

profundamente, para ter em si mesmos o conhecimento 

e saberem esclarecer a quem precisa, aos que precisam. 

 

Os que estão adiantados, já fizeram uma grande 

mudança e por fazerem uma grande mudança, tudo 

dando certo na vida de todos, por serem orientados 

sobre todos os pontos de vista, Racionalmente. Então, 

ninguém deve descuidar do bem de si mesmo, do maior 

tesouro de si mesmo, do maior brilhante do mundo, que 

é a IMUNIZAÇÃO RACIONAL.   Para   serem 

imunizados é preciso que façam por onde, é preciso que 

não se descuidem. Hoje, não lêem por isso ou por 

aquilo, amanhã não lêem por isso ou por aquilo. E 

assim, vão se passando os dias e vão se prejudicando 

com esse modo de se conduzir. Se conduzindo contra si 

mesmos sofrem as conseqüências do seu modo de 

proceder. 

Então, a fase consciente, a Fase Racional, com a 

multiplicação do Conhecimento Racional. Todos, 

chegarão no seu verdadeiro lugar de Racionais puros, 

limpos e perfeitos. A CULTURA RACIONAL acima de 
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tudo e de todos, por ser a cultura do MUNDO 

RACIONAL, do mundo verdadeiro da origem do 

Aparelho Racional. 
 

Então, não devem se descuidar para não se 

prejudicarem, porque o descuidado se prejudica. Tratem 

de ler e reler, para saberem e se imunizarem o mais 

depressa possível. Imunizar quer dizer: ficar ligado ao 

seu verdadeiro Mundo de Origem e desligado do mundo 

elétrico e magnético, desligando assim, a parte animal 

do corpo, que são os dois fluidos monstros, o fluido 

elétrico e o fluido magnético, que sempre mantiveram 

todos nesse cárcere fechado da fase de animal Racional. 

E por viverem fechados, nesse cárcere do elétrico e 

magnético, é que o sofrimento se multiplicava, porque 

ninguém nunca pôde descobrir a razão do seu ser, como 

agora aí está esclarecida dentro do elétrico e magnético. 
 

Viviam fechados dentro do elétrico e magnético 

com essa infinidade de mistérios, que eram mantidos na 

fase de animal Racional. Ninguém sabia o porquê da 

razão do seu ser; sabiam que eram de Origem Racional, 

por isso eram animais Racionais, mas, ninguém nunca 

soube descobrir a origem, porque estavam aí fechados 

pelos mistérios, enjaulados todos nessa situação de 

animal Racional, sem saberem por que estavam nessa 

categoria de animal. 

Então, ninguém nunca soube o porquê de sua vida, 

aí nesse mundo, o porquê de sua existência e o porquê 

de tudo que existe nesse mundo, do porquê da existência 

de todos os feitos que existem nesse mundo. Estavam aí 

sofrendo, penando nessa categoria de animal Racional, 

trancafiados por densos mistérios insolúveis. Nunca 

houve quem desse solução de sua verdadeira origem e 

de sua situação de animal Racional. Nunca houve quem 
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desse solução. Viviam envolvidos num denso mistério, 

tudo era mistério, a origem era mistério indesvendável, 

o porquê da existência desse mundo encantado, era um 

mistério indesvendável, o porquê da origem do animal 

Racional era um mistério indesvendável, o porquê da 

origem desse mundo elétrico e magnético era um 

mistério. 

Todas as origens viviam encruadas, por densos 

mistérios, aí nesse mundo vulgar de matéria elétrica e 

magnética. Então tudo isso era envolvido em grandes 

mistérios sem solução. Ninguém tinha solução   do 

porquê de sua situação, nem do porquê da situação do 

Universo. Ficavam todos nas vagas experiências e das 

experiências nunca saíram, todos ansiosos para 

encontrarem a verdadeira solução do seu ser, a 

verdadeira solução da sua situação e os mistérios 

encruados não deixavam ninguém ultrapassar esses 

limites. 

Viviam aí como verdadeiros   enigmas   dessa 

natureza elétrica e magnética e dentro de um mundo 

enigmático. Então diziam: “- O mundo é um enigma 

indecifrável, que ninguém nunca pôde saber o porquê 

dele, o porquê dos seus feitos e o porquê de seus 

habitantes.” E o mundo, assim viveu nessa fase de 

animal Racional, numa eternidade muito grande, para 

lapidação do animal Racional. 

Hoje dentro da Fase Racional, todos com os 

mistérios desvendados e com todos os enigmas 

desvendados. A solução definitiva de tudo, de todos e 

do mundo de um modo geral. E assim, encontrando o 

seu verdadeiro mundo, a sua verdadeira origem, que aí 

está esclarecida em suas mãos, com a fase que chegou 

ao mundo, a Fase Racional, a fase que muitos já 

esperavam que ia aparecer. 
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Não sabiam de que forma viria, mas sabiam que 

com o tempo, viria a solução definitiva da situação do 

mundo, a situação de tudo e de todos e aí está ela em 

suas mãos. Na fase de animal Racional a solução dessa 

situação era gravíssima, ninguém esperava a conclusão 

de coisa alguma. Todos considerando o mundo um 

enigma e dizendo: “- Nós somos enigmáticos porque 

somos filhos dessa natureza enigmática, sem sabermos o 

porquê da existência de semelhante aberração.” 
 

Então, tinham essa situação como uma aberração, 

porque ninguém estava satisfeito com a imperfeição. 

Todos imperfeitos, cheios de defeitos, ninguém vivia 

satisfeito com essa situação de não saber o porquê todos 

assim serem. Sabiam que eram assim como são, mas não 

sabiam o porquê dessa situação de assim serem como 

são. 
 

Viviam todos agonizando, agoniados, vivendo por 

terem vida, mas vivendo agoniados. Onde está a sua 

origem? Ninguém sabia responder! De onde   nós 

viemos? Ninguém sabia responder! Para onde nós 

vamos? Ninguém sabia responder! O porquê da 

existência desse mundo enigmático? Ninguém sabia 

responder! O porquê desse grande enigma que é o 

mundo? Ninguém sabia responder! Por que somos 

enigmáticos? Ninguém sabia responder! 
 

Sem o saber certo, os sofrimentos tinham mesmo 

que se multiplicar de um modo irresistível. Todos 

sofrendo sem saber por que, sem saber a causa e a razão. 

Sem saber a causa de assim serem. Então, viviam muito 

preocupados com essa situação, viviam até desgostosos 

e tristes, por não terem a verdadeira solução do porquê 

de sua vida e do porquê de sua situação no mundo, 

situação que ninguém sabia dar solução. Então diziam: 
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“- Tanta gente no mundo e tão pouco saber.” Porque o 

certo ninguém sabia, na fase de animal Racional. 

 

E assim, viviam todos caducando, até que chegasse 

o dia da realidade básica e positiva do seu verdadeiro 

ser. 
 

Hoje, todos cientes do porquê da vida inconsciente 

e do porquê da vida consciente. Chegando em mãos de 

todos a vida consciente que é a fase de Aparelho 

Racional, a Fase Racional. 

 

Vejam como todos vinham se arrastando na fase de 

animal Racional, a fase das esperanças, a fase das 

incertezas, a fase inconsciente, dizendo: “- Isso não 

satisfaz a nenhum de nós por sermos como somos. 

Somos de Origem Racional, mas não satisfaz sabermos 

que somos de Origem Racional.” O que satisfaz a todos 

é conhecerem a sua origem. Então, aí todos cientes e 

satisfeitos, por saberem de onde vieram e para onde 

todos vão. 

E agora, chegou o deslumbramento de tudo isso, 

que é a revelação mais importante que chegou à Terra. 

A revelação da criação e formação dessa deformação 

Racional ou dessa degeneração Racional. Todos cientes, 

alegres, felizes e contentes, por terem a solução básica 

da origem da humanidade assim ser. 

 

Agora dentro da Fase Racional é só ler e reler, para 

encontrar o desejado, desligar a parte animal do corpo e 

ficar ligado ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL e receber as   orientações 

Racionais dia e noite, noite e dia. E daí, o progresso 

consciente, o progresso Racional; aí então o 

prolongamento da vida de todos, por todos viverem 
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orientados pelo seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 

 

Agora a vida é outra, é a vida consciente. Dantes a 

vida era inconsciente, por serem animais pensadores. 

Com o livre-arbítrio  do pensamento elétrico e 

magnético, o desequilíbrio era geral entre grandes e 

pequenos, o desequilíbrio era total e por assim ser, é que 

o sofrimento sempre foi o maior brilhante universal. 
 

Todos sofrendo porque estavam desconhecidos do 

seu verdadeiro lugar de Racionais, puros, limpos e 

perfeitos. 
 

Agora, sabem com base e com lógica o porquê de 

tudo, o porquê do mundo e sua criação, o porquê da 

formação e criação desse mundo e da geração. Agora 

sabem e conhecem com lógica e com base, o que é o 

MUNDO RACIONAL. 

 

E assim, nesse vagar de tantas eras e de longos 

séculos já foram muito piores do que são. 
 

Agora com os Livros nas mãos, é ler e reler 

sempre, para não esquecer e se ilustrar Racionalmente. 

A ilustração agora é Racional, a verdadeira ilustração é 

se ligar ao seu verdadeiro Mundo de Origem. 

 

Hoje quanto mais vivem, mais aprendem, aprendem 

o verdadeiro saber. 
 

Está aí a fase da recuperação do Aparelho Racional, 

para que todos voltem ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem e acabe a vida infernal, a vida da matéria, com 

essas idas e voltas, provenientes do corpo fluídico que 

aí estava dentro desse calor e que era a causa do 
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micróbio para a formação do corpo de matéria fluídica 

elétrica e magnética. 

 

Sendo a causa do micróbio o corpo fluídico, a 

causa do corpo é o micróbio, os germes, os vírus e os micro-

vírus. Os fluidos são a causa dos micróbios fluídicos, dos 

germes fluídicos, dos micro-germes fluídicos que as lentes 

nunca deram para ver, por serem fluídicos ou energia como 

costumam tratar. 

 

E assim, todos hoje no seu verdadeiro rumo certo, 

por todos estarem ligados ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. Recebendo todas as 

orientações precisas, para o seu verdadeiro equilíbrio 

Racional e todos progredindo   Racionalmente,   tudo 

dando certo na vida de todos, por todos estarem dentro 

da fase consciente, a Fase Racional, a fase positiva e 

onipotente, a fase de Aparelho Racional. 

 

Vejam como estão vendo, que chegaram ao fim da 

vida da matéria ou chegou o fim da vida da matéria; 

chegou o fim do corpo em matéria fluídica elétrica e 

magnética, porque tudo que tem princípio tem fim. 

 

Hoje esclarecido o princípio da vida da matéria e 

esclarecido o fim da mesma. O princípio como foi e por 

que foi e o fim como é e por que é, como aí está 

esclarecido Racionalmente. 

 

Então hoje, positivando-se assim, os fatos 

esclarecedores, não há mais dúvida de espécie alguma, 

por as provas e as comprovações que aí estão, serem 

completamente estarrecedoras, pela convicção básica do 

MUNDO RACIONAL e pelos testemunhos em si 

mesmos veridicamente permanecerem. 



201 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 17º O 

 

 

Agora todos equilibradíssimos pelo MUNDO 

RACIONAL, vendo raiar noite e dia e dia e noite, a Luz 

Racional, a luz verdadeira do Aparelho Racional. Antes, 

por estarem encantados, viviam ligados à luz do animal 

irracional, à luz do elétrico e magnético. Então, tinham 

a parte animal no corpo e hoje, desligada a parte animal 

do corpo, estão ligados ao seu verdadeiro mundo, o 

MUNDO RACIONAL, saindo da fase inconsciente,  a 

fase animal e entrando na fase consciente, a Fase 

Racional. 

 

E agora, a mudança de fase, para chegarem à 

conclusão verídica do seu verdadeiro natural. Todos 

agora, conhecendo o seu verdadeiro natural, vendo que 

todos estavam fora do seu verdadeiro Mundo de 

Origem, e por isso sofriam demais. Na categoria de 

animal Racional, sem saber a causa de serem sofredores, 

sem saber por que eram sofredores e por que eram 

martirizados pela matéria, viviam agonizando a vida 

inteira. 

 

Hoje, todos cientes do porquê que assim ficaram, 

todos conhecendo a causa de assim serem e dizendo: 

“- É verdade! Hoje chegou o verdadeiro conhecimento 

de toda essa panela que é esse mundo; todos viviam aí 

fervendo sem saberem por quê. Viviam fervendo de 

tanto sofrer, viviam fervendo de tanto   sofrimento, 

viviam penando sem saber qual a razão.” 

 
Hoje, todos cientes do porquê assim estavam 

vivendo, à mercê de tudo quanto era de mal, de tudo 

quanto era de ruim e sempre sendo vítimas do mal, 

sempre sendo vítimas de tudo quanto era de ruim nesse 

degredo infernal, sem paz, sem sossego. Vivendo 

irritados a vida inteira, sem saber o porquê dessa vida, 
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vivendo e remoendo no pensamento, os tormentos 

cotidianos, que não deixavam ninguém sossegar. Viviam 

todos de Herodes a Pilatos a perguntarem a si mesmos: 

“- O que será o dia de amanhã?” 

 

E assim, sempre no que será, o que será isso, o que 

será aquilo, o que foi isso, o que foi aquilo, o que vai 

ser disso, o que vai ser daquilo. Assim viviam nesse 

pandemônio infernal, que ninguém nunca soube 

responder o porquê de todos assim serem. 

 
Agora, tudo descoberto, todos vendo o raiar do seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

Vendo raiar e brilhar a Luz Racional, a luz verdadeira 

do Aparelho Racional. Então, hoje todos vivendo e 

sabendo o porquê dessa vida e o porquê estão vivendo 

nessa vida, ao passo que, na categoria de animal 

Racional, nada sabiam, coisa alguma sabiam do porquê 

de sua própria existência, da existência de todos e de 

tudo. Viviam à mercê das aparências, à mercê das 

ilusões, à mercê das fracas experiências, sempre em 

experiências. Em experiências tais que somente davam 

mau resultado. E por isso, hoje é uma coisa, decorre de 

um jeito e amanhã já decorre de outro; hoje decorre de 

uma forma, amanhã já decorre de outra forma; hoje é 

assim, amanhã já não é. Hoje a verdade é uma, amanhã 

a verdade é outra. 

 

E nesse desequilíbrio cotidiano todos vivendo 

inquietos por coisa alguma de certo saberem, e o 

sofrimento provando a todos que não existia coisa 

alguma de certo, na fase de animal Racional. 

 
E assim vivendo de aventuras, traçando planos, 

idealizando planos, sempre planejando para pior. Daí 
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então, vindo o desequilíbrio universal e todos à procura 

do verdadeiro certo, sem encontrar o certo, porque o 

certo aparente nunca foi o verdadeiro certo; o certo no 

encanto nunca encontraram e por isso, sempre à procura 

do certo e todos sempre por acertar. 
 

Todos agonizando e muitas vezes até perdendo o 

prazer de viver, dizendo: “- É verdade! Viver para 

sofrer, viver assim é um desprazer.” Então perguntavam 

uns para os outros: “- Por que nós somos assim?” 

Ninguém sabia responder. “- Quem fez tudo assim?” 

Ninguém sabia responder. “- De onde viemos e para 

onde vamos?” Ninguém sabia responder. Hoje, todos 

cientes de tudo e dizendo: “- É verdade! O encanto só 

parecia ser bom para todos, quando todos estavam 

iludidos.” Por causa das ilusões, a multiplicação do 

desespero, do sofrimento, dos tormentos e tudo de ruim. 

Por isso, todos eram sofredores e quanto mais 

procuravam endireitar, mais tudo piorava. Tudo de pior 

a pior. 

Não sabiam mais o que fazer para endireitar o 

mundo, de um passado tão chocante, de um passado tão 

lamentável, por ser um mundo de ilusões, um mundo 

das desgraças, um mundo das aparências. O mundo das 

agonias, o mundo das experiências, o mundo que nunca 

foi de ninguém, por todos estarem fora do seu 

verdadeiro lugar, vivendo aí com esta vida provisória, 

sem saber o porquê dela, a não ser agora com a Fase 

Racional. 
 

Então, vivendo todos em contradição, uns com os 

outros e consigo mesmo. Então as contradições faziam 

as confusões; e as confusões, as desorientações. Todos 

desorientados, reclamando a vida inteira e sempre 

insatisfeitos. Quando satisfeitos de um lado, 
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insatisfeitos de outro. Muitos totalmente   insatisfeitos 

por verem o sofrimento de si mesmos e de todos. 

Vejam como a vida no mundo de matéria, na 

categoria de animal Racional, sempre foi uma vida de 

controvérsias, uma vida imaginária, por isso, nunca saiu 

disso, indo de mal para pior, sempre. 

Vejam como o mundo é um rosário de sofrimentos, 

por todos serem sofredores nessa categoria de animal 

Racional. Ninguém sabia por que eram sofredores e por 

não saberem, é que nunca puderam deixar de serem 

sofredores. Agora sim, estão sabendo por que eram 

sofredores. 

Todos os remanescentes da fase que foi liquidada, a 

fase de animal Racional, estão em liquidação, para ficar 

taxado e provado que já acabou a sua função na vida de 

animal Racional. Agora entraram na Fase Racional, ou 

chegou no mundo a Fase Racional, a fase de 

recuperação do animal Racional, ou seja a fase de 

Aparelho Racional. 

Passaram por uma infinidade de hecatombes 

horrorosas, asquerosas e pavorosas. Tudo para lapidação 

dos inconscientes que julgavam serem conscientes. 

Conscientes aparentemente, mas aparências não são 

verdades e daí uma das causas das desorientações. 

Todos procuravam o certo e nunca encontravam o certo, 

a não ser agora. Eis aí, o certo em suas mãos, que 

muitas vezes, por escutarem e ouvirem esta grande 

realidade, ficam chocados e emocionados, e choram por 

serem assim como são. Agora o mundo chegou no seu 

ponto final, o ponto final da vida da matéria, por estar aí 

na Terra, a Fase Racional e todos voltando naturalmente 

ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 
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E quando isto é dito, todos choram de alegria, se 

emocionando de satisfação e dizendo: “- É verdade! Até 

que chegou a fase de recuperação do animal Racional, 

para sairmos do encanto que estávamos, com tantos nós 

nas entranhas, que chegávamos a ser cegos de olhos 

abertos, que não sabíamos divulgar o mundo em que 

estávamos vivendo, ou que estamos vivendo, o mundo 

de matéria. E por isso, valorizávamos a matéria, como 

se a matéria tivesse algum valor. A matéria formou-se 

do nada, acabando em nada. Então qual é o valor da 

matéria? Nada!” 

A vida da matéria sempre foi um inferno, por ser de 

origem do mal. Por ser matéria, destaca-se a matéria, 

este ser de origem do mal. Agora, chegou a fase do fim 

do mal, do fim da matéria. 

 

Todos procuravam o bem no mal e nunca o 

encontrando. Nunca puderam encontrá-lo, a não ser o 

bem aparente, o bem ilusório, o bem que não é bem, o 

bem disfarçado, o bem da farsa, o bem falso. Por a vida 

ser falsa, por a vida ser provisória, por tudo ser 

provisório, é que tudo se acaba. O mal por si mesmo se 

destrói. Matéria, corpos de matéria, seres de matéria, 

seres do mal, e o mal por si mesmo se destrói e por isso 

tudo se acaba. 

Agora, chegou a fase do fim desse mal, a Fase 

Racional. Todos de volta para o seu verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL. Todos de volta 

para o seu mundo puro, limpo e perfeito. 

 

Hoje, glorificados pela fase que entrou, a Fase 

Racional e dizendo: “- É verdade! Este mundo de 

matéria sempre foi um mundo de lutas e mais lutas, 

constantes lutas sem proveito algum, porque tudo se 
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acaba, tudo se destrói.” Os seres sempre viveram em 

multiplicação de modificações, sempre mudando; hoje 

são uma coisa, amanhã são outra, depois outra e assim 

sucessivamente. À procura do bem a vida inteira sem 

encontrá-lo, por a matéria ser de origem do mal e por 

isso tudo é ilusão, aparência e nada mais. 

Vivendo assim todos com essa vida de traiçoeiros 

de si mesmos, traindo a si mesmos, sendo traidores de si 

mesmos, por possuírem essa vida falsa, por possuírem 

essa vida provisória, por possuírem essa vida de 

aparências, aparentando o que nunca foram nem são. 

Ludibriados pelas ilusões, ludibriados pelas vagas 

esperanças de quem quer alcançar o que nunca alcançou, 

o bem verdadeiro, a paz verdadeira, a felicidade 

verdadeira e vivendo nesse montão de ruínas como 

cegos de olhos abertos, na categoria de animal Racional. 

Hoje, todos desiludidos de tudo devido tudo falhar 

e somente se ver a multiplicação do mal, a multiplicação 

da destruição dos seres. Todos olhando para o mundo e 

vendo o panorama estarrecedor, devido à destruição em 

todos os pontos de vista,   principiando   pela 

multiplicação da poluição, para o extermínio dos seres 

mais depressa. Todos apressando a destruição de si 

mesmos e julgando que vão muito bem, por serem seres 

inconscientes, por viverem fabricando   os   extermínios 

dos seres e o extermínio de si mesmos. Fabricam o 

extermínio de si mesmos e depois ficam lamentando de 

serem vítimas do extermínio fabricado por si mesmos. E 

assim, a inconsciência sempre perdurou na mente de 

todos que vivem variando assim dessa maneira. 

Enlouqueceram de uma forma tal, que têm o progresso 

do mal como se fosse de grande prestígio, grande 

prestígio sim, mas só para fazer o mal, a todos matar, 

para destruir todos. 



207 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 17º O 

 

 

Hoje, chegando ao ponto culminante da loucura e 

reconhecidos de que fracassaram  na posição que 

tomaram, por considerarem a matéria como elemento de 

prestígio. Sempre progrediu o mal. como elemento de 

prestígio e por isso, hoje todos tontos, todos 

desorientados sem saber o que fazer. Todos tontos de 

uma maneira tal e vivendo uns contra os outros. O 

desequilíbrio chegou a um ponto de desentendimento 

geral e do desentendimento a multiplicação das ruínas, 

das desgraças. É o que vem se passando há muito, 

universalmente. 

 

Vejam que uns querem ser melhores do que outros, 

todos querem consertar e tudo se multiplicando como 

sempre se multiplicou, em ruínas de tudo. 

 

Hoje, entrando a fase de recuperação de todos, a 

Fase Racional, a fase consciente. Sentindo e vendo o 

desequilíbrio da fase inconsciente, a fase de animal 

Racional, dizem: “- É verdade! Vamos terminar todos 

sucumbindo por nossas próprias mãos, e o nosso 

progresso vai a regresso por ser um progresso de 

destruição dos seres.” 

 

A vida sempre foi uma coisa inútil. Inútil por não 

ser a verdadeira vida. Então, por ser inútil não tem valor 

e por não ter valor, é que de um momento para outro 

acabou-se a vida. 

 

Vejam que tristeza! Vivem sonhando que têm vida, 

sonhando, sempre sonhando, cheios de esperanças e de 

repente acabou-se a vida, acabou-se o sonho. 

 

Então, o que adianta viver nessas condições, 

sofrendo, sofrendo, sofrendo a vida inteira, para de 
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repente se acabar a vida. Lá se foram os sonhos, lá se 

foram as esperanças, lá se foi a riqueza do nada, a 

beleza do nada e tudo enfim. 

 

O que adianta essa vida? Os iludidos, os 

inconscientes, têm a vida como se tudo fosse e estão 

vendo, na realidade, que a vida nada é, mas, é a mania 

dos loucos, pensarem sempre ser aquilo que não são, 

fingirem sempre, para poderem viver. 

 

E assim, vivendo hipocritamente,   vergonhosa- 

mente, desequilibradamente. Só mesmo coisas   de 

doentes que não se reconhecem, que não se conhecem, 

que nunca souberam porquê assim são, vivendo iludidos 

e iludindo aos demais, traindo-se com as ilusões, com as 

esperanças e traindo aos demais, nessa vida que sempre 

tocou uma música só: sofrimento e mais sofrimento, 

desgraças e mais desgraças, misérias e mais misérias. 

 

Então, quiseram fazer do nada como se o nada tudo 

fosse. 

Hoje todos dentro da Fase Racional e vendo o 

ponto triste do animal inconsciente a que loucura 

chegou, a que ponto de desequilíbrio chegou, de querer 

ser o que nunca foi. 

 

Daí, a multiplicação do sofrimento, as 

multiplicações das ruínas, as multiplicações das 

monstruosidades e das selvagerias; enfim, um montão 

de ruínas criadas pelos próprios seres, na fase de animal 

Racional. 

Agora, é que estão sendo esclarecidos e libertados 

pelo Conhecimento Racional, para verem o ponto de 

desequilíbrio do animal Racional. 
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Tudo isso, foi muito bom para a lapidação de todos. 

Todos sendo lapidados e por isso sofrendo. 

 

Agora, eis aí a Fase Racional, a fase que conduz 

todos ao MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro da 

origem de todos. 

 

Todos, agora, sabendo o porquê eram assim, o 

porquê ficaram assim, o porquê nasceram assim, o 

porquê foram feitos assim, o porquê da origem desse 

mundo e o porquê da origem desses feitos que existem 

nesse mundo. 

 

Hoje, todos cientes de tudo e dizendo: “- É 

verdade! Já passamos por uma infinidade de fases para 

nos lapidarmos, agora chegando a última fase e o ponto 

final da lapidação, a Fase Racional, a fase da verdadeira 

orientação do Aparelho Racional. Não somos mais 

animais para sofrer, não estamos mais na fase de animal 

Racional. Agora estamos na Fase Racional, na fase de 

recuperação de todo este tempo perdido para nossa 

lapidação; não estamos na fase de animal Racional.” 

 
Vejam que é muito lindo quando se tem a 

verdadeira consciência das coisas, quando se sabe o 

porquê das coisas, o porquê de tudo, a causa das coisas 

e a causa de tudo. 

 

Agora, todos dentro da Fase Racional, dentro da 

fase consciente e tudo dando certo na vida de todos por 

todos receberem as orientações precisas do seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, 

por todos estarem ligados ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem e assim progredindo Racionalmente e tudo 

dando certo na vida de todos. 
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Vejam que fracasso e que derrota tiveram, por 

entrarem no pedaço que não estava pronto para entrar 

em progresso, por irem progredindo por conta própria. 

Vejam aonde foram parar desse jeito, de virarem bichos 

e ficarem desconhecidos de sua origem, de virarem 

animais Racionais e ficarem desconhecidos de sua 

origem. 

Hoje, todos tomando conhecimento de sua 

verdadeira origem e dizendo: “- É verdade! Já penamos 

muito por nossa própria causa. Nós somos os causadores 

do nosso sofrimento, do nosso padecimento, dentro da 

fase de animal Racional, porque nós somos os 

causadores de aqui estarmos desta maneira, sofrendo a 

vida inteira, como estávamos, sem sabermos por quê. 

Hoje, estamos libertos da fase encantada, da fase de 

animal Racional.” 
 

“- Então, tínhamos mesmo que sofrer muito, por 

todos estarmos vivendo à mercê do livre-arbítrio e da 

livre e espontânea vontade, sem termos noção do certo. 

Tínhamos que viver neste desacerto, neste desacerto 

pavoroso e horroroso, que foi a causa da multiplicação 

do sofrimento ou das multiplicações de todas as ruínas.” 

 

“Agora, dentro da Fase Racional, ligados ao 

MUNDO RACIONAL, vivendo orientados   pelo 

MUNDO RACIONAL, é que estamos vivendo, por 

vivermos conscientemente.” 
 

E assim, viviam todos sonhando com o mundo. 

Vivendo de sonhos e por ser a vida um sonho, é que 

julgavam ser aquilo que não são. O sonho é tão grande 

que pensavam ser aquilo que não são. A vida é toda de 

sonhos, até terminar o sonho. Terminados os sonhos, 

acabando os sonhos, acabou-se a vida. Quem vive de 
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ilusões vive de sonhos, quem vive de aparências vive 

sonhando, quem vive de aventuras vive sonhando, quem 

vive de experiências vive sonhando. 

 

A vida de sonhos é uma vida incompleta de tudo e 

por ser incompleta é que são imperfeitos, cheios de 

defeitos. E daí, variando sempre, à procura do certo 

sempre e sempre por acertar, e as desilusões uma atrás 

das outras. Quem sonha não sabe o que faz, quem sonha 

não sabe o que diz, quem sonha não sabe por que sonha. 

É a vida de sonhos de olhos abertos. Se a vida não fosse 

de sonhos, todos saberiam o porquê da vida, se a vida 

não fosse de sonhos, todos saberiam o porquê do 

mundo, se a vida não fosse de sonhos, todos saberiam de 

onde vieram e para onde vão. Quando estavam na 

categoria de animal Racional, viviam assim sonhando e 

sempre sonhando. Quem vive de esperanças, vive 

sonhando. 

Hoje, os sonhos se acabando, porque entrou a Fase 

Racional, a fase consciente do Aparelho Racional. 
 

A vida sempre foi uma vida mal vivida por 

ninguém saber o porquê da vida. Sabiam que tinham 

essa vida aparente ou que têm, essa vida aparente, mas 

nunca souberam o porquê dela. 

 

Sempre conjecturando uma infinidade de coisas e 

nunca puderam encontrar a solução que agora aí está em 

suas mãos, a definição completa do porquê assim são e 

do porquê o mundo de matéria assim é. 
 

Hoje, conhecendo esse pantheon inglorificador da 

vida de matéria e dizendo: “- É verdade! Hoje, já todos 

sabemos por que estávamos na categoria de sofredores, 

na fase de animal Racional.” 
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Agora, todos cientes do porquê a vida sempre assim 

foi mal vivida e por ser mal vivida, é que todos são 

sofredores. Por serem sofredores é que sempre a vida foi 

mal vivida. Basta serem de origem do mal, da matéria, 

para estarem nessas condições, como um pesadelo que 

passa, pesadelo esse a que ninguém, na categoria de 

animal Racional, nunca deu solução. A vida tornava-se 

um pesadelo, e daí as agonias dos que pensavam sempre 

numa nova aurora, como se pudessem transpor a luz do 

Universo. A luz sempre foi de trevas na categoria de 

animal Racional. Por a luz ser a luz das trevas, é que 

viviam agonizando na categoria de animal como 

verdadeiros inconscientes. Por serem inconscientes, 

viviam em trevas e quem vive em trevas, vive sofrendo 

e quem sofre não sabe por que sofre, por não conhecer a 

causa e a origem da vida. 

 

Então, tinham que viver em contradição consigo 

mesmos e em contradição com tudo, por serem seres 

imperfeitos, querendo aperfeiçoar uma coisa que nunca 

poderiam aperfeiçoar, querendo aperfeiçoar a matéria, 

querendo aperfeiçoar o mal. 

 

Se são todos cheios de defeitos e não há puros, 

como é que podiam se aperfeiçoar? Aparentemente tudo 

parecia certo, mas verdadeiramente, enxergando a 

incerteza de tudo e de todos, vendo a incerteza de tudo e 

de todos. Porque surgiram do nada e nesse nada nunca 

souberam o porquê dele, vivendo aí à mercê desse nada 

e tudo e todos terminando em nada. 

 

Por não saberem o porquê da origem desse nada, 

tinham que viver sempre em contradições uns com os 

outros, e às vezes consigo mesmos. 
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TUDO SE ACABA. ACABA O BOM, ACABA O 

MAU, ACABA O BELO, ACABA O FEIO, ACABA 

O BONITO E ACABA TUDO. 

 

 

 

 
 

Quem sonha e não sabe por que sonha, é porque 

nada conhece sobre o seu ser de sonhador. 

 

E assim, na categoria de animal Racional, todos 

sonhando, todos sofrendo e dizendo: “- O mundo é de 

sofrimentos. E de sofredores. Somos sofredores e 

desconhecemos a verdadeira causa do porquê assim 

somos, por não conhecermos a verdadeira causa de 

estarmos sonhando.” 

 

Todos vivendo e sofrendo as conseqüências dos 

sonhos, dizendo muitas vezes: “- A vida é tão boa, mas 

não gosta de nós. Se a vida gostasse de nós, não 

ficávamos sem ela de um momento para o outro. Não 

sabemos a razão de sermos assim, não sabemos a causa 

de tudo ser assim. Vamos remando contra a maré, para 

ver se um dia se encontra a razão do nosso ser, porque 

até hoje estamos por saber a verdadeira realidade.” 

 

Isto, na categoria de animal Racional.   Viviam 

assim perguntando uns aos outros: “- De onde viemos e 
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para onde vamos?” Ninguém sabia responder! “- Por 

que aqui estamos vivendo nestas condições sem 

sabermos o porquê de nossa existência? Então vamos 

sonhar, vamos sonhar para dar tempo do tempo passar, 

até encontrarmos tudo que nós precisamos saber.” 

 
E agora, tudo aí em mãos de todos. A Fase 

Racional. Sabendo e conhecendo o porquê de toda essa 

contradição, de sonharem a vida inteira de olhos abertos 

sem saberem o porquê desses sonhos. 

 

Na categoria de animal Racional, viveram até que 

fossem esclarecidos do porquê dessa   categoria   de 

animal Racional e do porquê da Fase Racional. Agora é 

que concluem que estão cansados de ver tudo se acabar. 

Acaba o bom, acaba o mau, acaba o belo, acaba o feio, 

acaba o bonito, acaba tudo. Tudo se acaba e ninguém 

nunca soube a causa e a razão de viverem assim, em 

contradição, porque desconheciam o porquê assim são. 

 
Hoje, todos cientes do seu verdadeiro Mundo de 

Origem e todos contentes e felicíssimos. Vivendo todos 

felizes, por conhecerem o MUNDO RACIONAL, o 

mundo verdadeiro do Aparelho Racional. 

 

Hoje, na fase que aí está presente, a Fase Racional, 

todos cientes e conhecedores do seu verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 
Todos felizes e contentes para o resto da vida. 

Vivendo orientados pelo seu Mundo de Origem, vivendo 

orientados pelo MUNDO RACIONAL. Não há quem 

não esteja feliz e contente, porque agora vivem a vida 

consciente e não a inconsciente. Então, vivendo felizes e 

contentes. 
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Todos recebendo todas as orientações precisas para 

o seu equilíbrio na vida, o equilíbrio Racional. Vivendo 

todos iluminados pela Luz Racional, a luz do mundo da 

origem de todos. Que beleza! Que grandeza angelical! 

Viver em contacto com o MUNDO RACIONAL. 
 

Todos mais do que alegres, emocionados e 

impressionados, por tudo de bom, que não esperavam 

mais, aí estar em mãos de todos. 
 

Então, todos impressionados e emocionados, por 

conhecerem o seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL e viverem em contacto com ele e 

com seus habitantes. Vendo todos, por adquirirem a 

vidência do seu verdadeiro natural, a Vidência Racional, 

de sua própria origem de Aparelho Racional. 

 

Todos felicíssimos para o resto da vida. Vivendo 

conscientemente e dizendo: “- É verdade! Até que 

ficamos libertos dos mistérios que envolviam o mundo 

elétrico e magnético, o mundo que nós habitamos. Até 

que enfim, nos libertamos deste   pesadelo   infernal, 

destes mistérios, destes enigmas, que ninguém   sabia 

nem podia desvendar. 

 

Hoje, chegamos no lugar certo, no ponto certo, no 

ponto de onde nós partimos para esta passeata aqui neste 

mundo, que era encantado. Agora   estamos 

desencantados, libertos dos mistérios e dos enigmas. 

Tudo agora está claro, tudo resolvido, do princípio até o 

fim. 
 

Hoje, a nossa vida é consciente, é positiva, é 

Racional, porque estamos ligados ao MUNDO 

RACIONAL, ao nosso verdadeiro Mundo de Origem, ao 

Mundo de Origem do Aparelho Racional. 
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Hoje, sabemos que chegou o fim da vida da 

matéria, porque estamos ligados ao nosso verdadeiro 

mundo, o MUNDO RACIONAL. Estamos em contacto 

com nossos irmãos, vendo os nossos irmãos, dialogando 

com eles, sendo orientados por eles. A vida sendo 

Racional, o progresso sendo Racional e tudo   dando 

certo na vida de todos. 
 

Hoje, estamos cientes de que chegamos ao fim do 

mundo, ao fim de tudo e ao fim de todos. Hoje, estamos 

cientes, porque estamos libertos do encanto, libertos dos 

mistérios e dos enigmas. 
 

Hoje estamos vendo de onde nós viemos, do 

MUNDO RACIONAL, como viemos parar aqui nesta 

vida de matéria e sabendo que agora voltamos outra vez 

para o nosso Mundo de Origem, com o qual estamos em 

contacto noite e dia. A maior maravilha do mundo que 

não tem expressão. Como vivíamos, trancafiados por 

densos mistérios que ninguém podia desvendar, 

trancafiados com tantos enigmas, vivíamos mesmo 

desorientados e tínhamos que viver mesmo 

desassossegados,  tínhamos mesmo que   viver 

agonizando, na fase de animal Racional. Tudo na vida 

era um problema. Um problema de tal ordem, que 

vivíamos sem solução de coisa nenhuma, sem solução 

de coisa alguma. 
 

Hoje, com a Vidência Racional, todos sendo 

orientados pelo MUNDO RACIONAL. A Luz Racional 

nos iluminando, todos vendo a Luz Racional. Que 

beleza! Viver assim é viver num paraíso, porque somos 

orientados Racionalmente.” 
 

E assim, chegaram na Meta Final. Todos de volta 

para o MUNDO RACIONAL, que agora estão vendo, 
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por adquirirem a Vidência Racional, por estarem em 

contacto com ele noite e dia, dia e noite. 

 

Hoje, encerraram-se as dúvidas de tudo, encerram- 

se os mistérios, encerram-se os enigmas. 
 

Hoje, têm verdadeira convicção,   porque   estão 

vendo os vossos irmãos, estão vendo o MUNDO 

RACIONAL, estão em contacto com eles noite e dia, 

sendo orientados por todos e vivendo a vida consciente, 

a vida Racional, a vida equilibrada, felizes e contentes e 

tudo dando certo na vida consciente, a vida Racional, a 

vida equilibrada. Felizes e contentes e tudo dando certo 

na vida de todos. 

Ninguém no   mundo   esperava   semelhante 

maravilha. Ninguém no mundo esperava semelhante 

acontecimento. Todos se julgavam perdidos, porque não 

tinham mais com quem contar, não tinham mais onde se 

agarrar. Viviam por viverem, à mercê da sorte, à mercê 

da fatalidade. Viviam entregues a tudo quanto é de ruim, 

a tudo quanto era de mal, sendo vítimas de tudo quanto 

era de ruim e de tudo quanto era de mal. O mal vivia 

eliminando todos, o mal vivia destruindo todos. Todos 

eram vítimas do mal, do elétrico e magnético. Todos em 

ruínas, porque ninguém tinha garantia, a situação era do 

“salve-se quem puder”, universalmente. 
 

O mundo do animal Racional chegou a um ponto de 

desequilíbrio total. Ao ponto de viverem uns com medo 

dos outros, de viverem com medo, assombrados. Era 

uma vida de loucos. A vida tornou-se um pesadelo. 

Todos desorientados, uns contra os outros. Todos com 

medo, uns dos outros, desconfiados uns com os outros, 

não tendo confiança em ninguém, nem em si mesmos, a 

vida tornou-se num desequilíbrio, que ninguém sabia 
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quem estava certo e por isso, viviam todos à procura do 

certo, viviam todos querendo acertar, sempre por acertar 

e os desacertos a se multiplicar. 
 

Então diziam: “- Que vida horrorosa! Quanto mais 

procuramos o bem, mais ele de nós se distancia.” 

 

E assim, vivendo essa vida tão curta, esses aninhos 

de vida tão insignificantes, com tanto sofrimento, com 

tanta balbúrdia dentro da pessoa, um pandemônio de 

impressões. 

Vivendo assustados, amedrontados, desconfiados, 

desassossegados, preocupados; enfim, uma vida de 

loucos, por ser uma vida inconsciente a vida do animal 

Racional. Por ser animal, tinha que ser assim, porque o 

animal não conhece o bem, o animal não conhecia o 

bem e por isso, era animal. Por não conhecer o bem, o 

animal tinha que viver sempre mal, à procura do bem 

sempre, pois o animal não sabia por que era um animal 

Racional e não sabendo por que era um animal 

Racional, tinha que viver mal a vida inteira. E por viver 

mal, tinha que viver de aparências, pensando no bem, 

procurando o bem e o mal se multiplicando, sempre 

sendo vítima dele e sendo tragado por ele. 
 

E assim, o mal sempre foi o maior brilhante na vida 

do animal Racional. Por isso, o animal nunca teve 

sossego, o animal nunca teve paz, o animal nunca foi 

feliz. Aparentemente falava em felicidade, mas 

verdadeiramente nunca conheceu o que é felicidade. O 

animal se sugestionava com isto e com aquilo e julgava 

ser feliz sem ser, por tudo ser felicidade aparente. 

Vivendo descontente a vida   inteira,   fingindo-se 

contente, mas quem vive preocupado, lutando a vida 

toda, não vive contente, porque quem luta sofre. 
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Aparentava ser feliz e contente, mas era tudo 

aparência, tudo ilusão, sonho e nada mais. 
 

Nesse crepúsculo da vida do animal, tinham que 

viver mal; primeiramente por serem de origem do mal, 

de origem da matéria. Então, tinham que viver 

superficialmente, viver de aparências, viver 

superficialmente, viver de ilusões. 
 

Tudo superficial, por estarem todos fora do seu 

verdadeiro natural. Basta serem deformados em matéria 

fluídica elétrica e magnética, para ser essa vida uma 

vida superficial e por ser uma vida superficial, é que são 

vítimas do mal, é que por si mesmos se destroem. O 

animal Racional por si mesmo se destrói. Hoje é uma 

coisa, amanhã é outra e depois outra. 
 

Essa era a vida de quem nascia aí em cima dessa 

terra e nunca soube por que nascia em cima dessa terra. 

Vivendo sem saber o porquê de sua vida, 

desconhecendo o porquê assim era, o porquê assim 

estava e assim ficou. Não sabiam. 
 

Sabiam que eram animais Racionais, mas não 

sabiam por quê. Vivendo assim horrivelmente sem 

saberem o porquê foram feitos assim, sem saberem qual 

foi a causa que deu origem de assim serem. Viviam 

ignorando o princípio de sua formação que ninguém 

sabia. Viviam sem saber, também por que estavam 

vivendo. Viviam por ver os demais viverem. 

 

Agora, é que estão sabendo e vendo o porquê assim 

ficaram dessa maneira, desse jeito. Todos   sonhavam 

com a vida da matéria; sonhavam à procura do bem na 

matéria, formando-se assim grandes materialistas e daí, 

sofrendo as conseqüências de tudo isso, por não 
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conhecerem a origem do seu ser. Essa, a razão do 

embrutecimento, das selvagerias, das monstruosidades e 

da desumanidade, porque de certo e de verdade sobre a 

razão do seu ser e do mundo em que vivem, ninguém 

sabia dizer nada. 

E assim, ridicularizados deste jeito, por nada 

conhecerem sobre a origem do seu ser, tornaram-se 

materialistas e diziam: “- Somos de matéria, vivemos de 

matéria, temos que ser materialistas, porque na matéria 

é que está tudo que nós precisamos.” 

Viviam igual a outro animal qualquer e daí, a causa 

do embrutecimento, a causa da ganância, da ambição, 

das brigas, das lutas, das guerras, por serem 

materialistas. Tinham que ser materialistas, por coisa 

alguma saberem da origem do seu ser, da origem de 

assim serem. Nada sabiam. Não sabiam de onde vieram, 

como vieram, por que nasceram em cima dessa terra. Só 

conheciam a matéria como o seu grande ser e tornaram- 

se todos materialistas. Tinham que ser mesmo 

materialistas, por não conhecerem outra coisa a não ser 

a matéria. 

Hoje, estão todos cientes da situação do seu ser. A 

situação de tudo e de todos solucionada e todos dizendo: 

“- É verdade! Custamos a saber, a conhecer quem 

éramos nós, quem somos nós, o que é o mundo, o 

porquê do mundo e o porquê de nossas vidas. 

Hoje, é que estamos sabendo e conhecendo o que 

há muito vínhamos lutando para conhecer e saber: a 

verdadeira origem do mundo e a nossa verdadeira 

origem. 

“Hoje, tudo esclarecido. Tão simplesmente, que 

ficamos até impressionados, emocionados e admirados 
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de tanta clareza sobre a nossa situação anterior, a 

situação antes de conhecermos o que hoje conhecemos.” 

 

É por isso que no mundo todos viviam de Herodes 

a Pilatos, todos sofrendo, todos com grandes 

preocupações sobre si mesmos e sobre tudo. 

 

E assim, passou-se toda essa lapidação para que 

chegassem no vosso lugar verdadeiro, o MUNDO 

RACIONAL. Passou-se uma infinidade de fases 

dolorosas para lapidação do animal Racional e tudo que 

foi feito, tudo que todos fizeram, foi em prol da 

lapidação de si mesmos e de todos. 

 

Tudo serviu e concorreu para a lapidação de todos. 

Tudo isso, foi um mal necessário, um mal para eliminar 

outro mal. 

Agora, com o tempo, o povo chegou à conclusão de 

que o mundo não tinha mais jeito. O jeito era sofrer até 

morrer, porque coisa alguma que existiu ou existe, 

nunca solucionou o problema do mundo e por isso, os 

mistérios e os enigmas sempre permaneceram. 
 

Viviam como quem está dentro de um buraco e que 

não sabe como foi parar dentro dele. Vivendo dentro 

dele sem saber por quê; não sabendo como entrou dentro 

desse buraco nem como sair desse buraco. 
 

É o caso do mundo elétrico e magnético. Todos 

dentro de um buraco sem saber o porquê desse buraco, 

sem saber o porquê nasceram dentro desse buraco, sem 

saber para que nasceram dentro desse buraco, sem saber 

como entraram dentro desse buraco e sem saber como 

sair desse buraco. Assim estavam todos, vivendo dentro 

do mundo elétrico e magnético sem saber por quê. 
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Quem vive sem saber porquê vive, tinha mesmo 

que sofrer sempre, por coisa alguma conhecer de certo. 

 

Hoje, aparecendo aí entre todos o Conhecimento 

Racional, esclarecendo o porquê desse buraco e o 

porquê de todos e de tudo de dentro desse buraco. Então 

dizem: “- Este buraco, que é este mundo onde nós 

estamos, aqui em cima desta terra, olhando lá para cima, 

para a lua, para o sol, para as estrelas, para o fim do 

mundo e não sabemos o porquê de tudo isto e não 

sabemos o porquê de nossa existência.” 

 

Então, tinham mesmo que se basear na matéria, por 

somente viverem de matéria. Tinham mesmo que ser 

materialistas. Inventaram muita coisa superficial. 

Inventaram esses embustes todos e tudo caiu   no 

ridículo, por não ser verdade. Daí, o desequilíbrio de um 

modo geral e a pergunta de um para o outro: “- Onde 

está a verdade?” Ninguém sabia responder. “- Esta 

verdade nossa não regula. Esta verdade nossa se acaba e 

por isso, é verdade hoje já amanhã não, é verdade hoje 

que nós estamos com vida e amanhã não estamos, 

perdemos a vida. 

 

Então, a nossa verdade não regula e a nossa 

verdade não regulando, nós também não podemos 

regular e por isso, somos aqui desregulados. Quem vive 

desregulado é um louco. Somos aqui uns loucos com 

aparência de bons e por isso, não regulamos. Onde está 

a verdade?” Ninguém sabia responder. Porque tudo se 

acaba, por não ser verdade. “- Onde está a verdade?” 

Em lugar algum. Então, quem vive sem saber, sem 

conhecer a verdade, tinha mesmo que sofrer muito. A 

verdade aparente existe. É verdade hoje, mas amanhã 

não é, porque não é a verdadeira verdade. 
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Então, viviam nesse desequilíbrio e nesse 

desequilíbrio tinham mesmo que multiplicar a 

desorientação, de multiplicar as confusões. Daí, todos 

confusos, uns contra os outros, por não existir a 

verdade. Existe sim, a verdade aparente e por isso, todos 

à procura da verdade e nunca encontraram a verdade, 

porque tudo se acaba por não ser verdadeiro. 

 

Então, onde está a verdade? Ninguém sabia 

responder! Tinham que viver nessa agonia, noite e dia. 

Tinham que viver de experiências, sempre 

experimentando para acertar ou não, à procura da 

verdade, todos se tornando materialistas e dizendo: “- A 

verdade não existe e por não existir a verdade é que 

tudo se acaba. Por coisa alguma ser verdadeira é que se 

acaba. A verdade não existe.” 

 

E por que a verdade não existe? Ninguém sabia 

responder! Então tinham que viver nesse degredo 

infernal, uns contra os outros; a confusão já partindo de 

si mesmos, de todos os seres, por não conhecerem a 

verdade. 

 

Vivendo todos de sonhos, de ilusões, de esperanças 

e sofrendo as conseqüências de toda essa irregularidade. 

 

Hoje, tudo tão diferente, porque conhecem a 

verdade das verdades. Hoje, tudo tão diferente, por 

saberem e conhecerem o porquê assim ficaram, o porquê 

assim estão; de onde vieram, como vieram, para onde 

vão e como vão. Hoje, todos cientes e dizendo: “- É 

verdade! Até que tivemos a definição do nosso 

verdadeiro ser e do porquê vivíamos enganando e 

enganados com esta vida de sugestões, porque todos 

estávamos sugestionados com isto ou com aquilo.” 
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Sofreram demais por viverem assim. 

 

Agora, conhecendo a Fase Racional, conhecendo a 

fase consciente, a fase positiva e sabendo o porquê da 

fase de animal Racional, a fase inconsciente, a fase 

negativa. Ninguém conhece a verdade e por tudo não ser 

verdade é que tudo se acaba. 

 

Então, hoje sabendo o porquê e dizendo: “- É 

verdade! Que caos de misérias era a vida de animal 

Racional.” 

Hoje, todos dentro da fase consciente, da Fase 

Racional, da fase de Aparelho Racional e sendo todos 

cientes do porquê dessa fase de animal Racional, que foi 

vivida pelo animal, sempre sofrendo para lapidação  do 

seu ser. 

Descobriram uma infinidade de coisas e adotaram 

como verdades uma infinidade de coisas. E hoje estão 

vendo, que por não ser verdade, tudo se acaba, que por 

não ser verdade tudo se destrói. 

 

Não podiam mais viver assim, não agüentavam 

mais viver assim e por isso viviam desesperados, 

nervosos, aflitos, preocupados, a ponto   de 

enlouquecerem de uma vez. Ninguém tinha sossego, 

ninguém tinha paz; as desarmonias constantes, as 

discussões constantes, as brigas, as divergências; uns 

contra os outros, pequenos e grandes e daí as 

revoluções, as guerras por todos viverem nessas 

condições à procura da verdade e nunca a encontrando, 

por coisa alguma ser verdade. E por não ser verdade, 

tudo se acaba. Hoje, estão cientes do porquê surgiu esse 

buraco, que é esse mundo de matéria e na categoria de 
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animal, ninguém sabia o por quê. Tinham então que 

viver como viviam. 

Agora, hoje, na categoria de Aparelho Racional, 

todos na fase consciente e tudo dando certo na vida de 

todos, por saberem o porquê estão vivendo, por saberem 

o porquê assim são, por saberem o porquê o mundo 

assim é, por saberem de onde vieram, por que vieram, 

para onde vão, como vão e por que vão. Estão na fase 

consciente, por conhecerem o passado da vida 

inconsciente e o porquê eram inconscientes, na fase de 

animal Racional. 

Agora, na Fase Racional, todos ligados ao MUNDO 

RACIONAL, ao mundo de sua verdadeira origem e 

dizendo: É verdade! Agora sabemos o porquê estamos 

vivendo, agora sabemos o porquê viemos parar aqui 

nesta vida de matéria sem sermos daqui, agora estamos 

vendo e conhecendo de onde somos. Somos do 

verdadeiro MUNDO RACIONAL, o nosso Mundo de 

Origem e para lá todos voltaremos sem sentir. Agora é 

que estamos vivendo, agora é que sabemos o que é a 

verdadeira verdade e o que é a verdade aparente, o que é 

verdade inconsciente e o que é verdade consciente. A 

verdade inconsciente é verdade hoje e amanhã não é; 

hoje é verdade assim e amanhã já não é mais; hoje é 

verdade que fulano está com vida e amanhã já não é 

mais verdade, porque fulano perdeu a vida. Então, é 

verdade hoje, já amanhã não é, porque tudo se acaba 

com a verdade, que por não ser verdade se acaba.” 

 

Viviam à procura da verdade a vida inteira e nunca 

a encontraram e nunca poderiam encontrá-la, por isso, 

inventaram uma infinidade de coisas como se fosse 

verdade, mas por não ser verdade, tudo falhando. Tudo 

sempre falhou por não ser verdade. Daí, a causa de 



226 
 

CULTURA RACIONAL – 17º O 

 

 

todos serem materialistas, por viverem nessas condições 

de não saberem o porquê estão vivendo, de não saberem 

o porquê tinham vida, ou por que têm vida. Vivendo 

dessa forma infernal, a vida tinha mesmo que ser um 

inferno, por todos serem vítimas do mal. 

Agora, cientes da fase consciente,  da fase 

verdadeira e tendo conhecimento geral da vida do 

animal Racional, da vida inconsciente e da vida 

Racional, da vida de Aparelho Racional. O porquê de 

serem Aparelhos Racionais, o porquê da Fase Racional, 

o porquê da fase consciente. 

Vejam que a verdade Racional é tão diferente da 

verdade do encanto. No encanto nunca existiu verdade e 

por isso, tudo se acaba. 

Então, onde está a verdade? Sonhando, uma vida 

em sonhos, a vida do encanto, sonhando de olhos 

abertos, à procura da verdade, à procura daquilo que 

nunca existiu na vida do animal Racional e por isso, 

tudo se acaba por não ser verdade. 

Agora sim, conhecem a verdade das verdades, que 

é o MUNDO RACIONAL. Agora sim, nascendo a 

Vidência Racional em todos e todos vendo o seu 

verdadeiro mundo. Agora sim, conhecem a verdade, 

porque conhecem o MUNDO RACIONAL, estão vendo 

os seus habitantes, entrando em contacto com eles, que 

são seus irmãos, sendo orientados por eles e todos de 

volta para o seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro do Aparelho 

Racional. Agora sim, conhecem a verdade. 

Já viram verdade em uma deformação? Numa coisa 

deformada não pode existir verdade. Então, não estão 

vendo o progresso da degeneração? No progresso da 
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degeneração para minguados todos vão. Todos estavam 

indo. Tudo que se degenera não pode ser verdade, tudo 

que degenera trata-se de deformação. Por tudo ser 

deformado e degenerado é que não é verdade. Se fosse 

verdade não degenerava; se fosse verdade não seria 

deformado; se fosse verdade não seriam imperfeitos, 

cheios de defeitos; se fosse verdade não se acabariam 

nunca. Seriam eternos. 

Vejam que sempre viveram sonhando de olhos 

abertos. O sonho era tão grande que não davam pelo 

grande desequilíbrio. Viam que a multiplicação do 

desequilíbrio era muito grande, mas não sabiam fazer o 

julgamento da razão do desequilíbrio  em tudo, 

principiando pela natureza de todos e de tudo. Portanto, 

os sonhos de quem vivia sonhando, dormindo de olhos 

abertos, não davam para enxergar o que estão sabendo. 

Muitos, parecia que enxergavam, parecia, mas não 

enxergavam. Não enxergavam, porque não sabiam por 

que assim eram e não sabiam por que o mundo assim é. 

Não podiam ter noção exata da situação do ser humano 

e da situação do Universo. 
 

Vivendo estupidamente,   grosseiramente.   Assim 

tinha que ser, por não ser verdadeira a vida do encanto, 

a vida provisória do corpo em matéria, fluídica elétrica 

e magnética. Daí, eis a razão da multiplicação do 

sofrimento de todas as maneiras e de todas as formas, de 

todos os jeitos. 
 

Eis a razão de todos serem como são, 

desequilibrados aparentando equilibrados e 

verdadeiramente desequilibrados. Eis a razão do 

desequilíbrio universal e daí as mudanças de tudo. Hoje 

é uma coisa, amanhã é outra, depois é outra, depois 

outra, depois outra e assim sucessivamente. 
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Hoje o modo é um, amanhã é outro, depois outro e 

depois outro e assim sucessivamente. Hoje é novo, 

amanhã é maduro, depois é velho e depois acabou-se. E 

assim é tudo de um modo geral. 

Agora, todos cientes da Fase Racional, da fase 

consciente, da fase positiva e todos vivendo 

Racionalmente, orientados noite e dia pelo seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

Com a Vidência Racional, vendo tudo quanto é de 

Racional, desligando a parte animal do corpo e ficando 

imunizados Racionalmente dos efeitos elétricos e 

magnéticos, por estarem ligados ao MUNDO 

RACIONAL, o mundo verdadeiro de sua verdadeira 

origem de Racionais. 

 

Hoje sim; hoje, conhecem a verdade porque 

conhecem o seu verdadeiro Mundo de Origem, 

conhecem o MUNDO RACIONAL. Então hoje, sim, 

conhecem a verdade e estão de volta para o seu 

verdadeiro mundo. E por isso que todos dentro da 

categoria de animal Racional tinham que penar muito, 

por não existir a verdade na fase de animal Racional e 

por não existir a verdade, é que tudo se acabava. Se 

fosse verdade não se acabaria nunca. Então, por não 

conhecerem a verdade, tinham que viver de aparências, 

de ilusões, de fantasias, de hipocrisias, fingindo sempre; 

uma vida de fingidos, fingindo serem verdadeiros, 

fingindo estarem com a verdade e ficando todos em 

contradição, porque tudo se acaba. Se fosse verdade não 

se acabaria. 

Então aí, vivendo todos em contradição e todos 

desequilibrados sem ter onde se agarrar, sem ter com 

quem contar. Todos tinham que viver com medo, todos 

tinham que viver desconfiados, todos tinham que viver 
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cismados. Eis a razão da vida ser assim, um 

pandemônio, um desequilíbrio total. 

 

Tinham que viver assim, cismados com tudo, 

desconfiados com tudo, por não terem confiança em 

coisa alguma, por verem tudo falhar, por verem que 

tudo não passava de uma superstição  de quem admite 

hoje como verdade por estar sonhando e amanhã não 

encontrando coisa alguma de verdade, quando deixa de 

sonhar. 

É por isso que a vida sempre foi tida como um 

sonho, por ser uma vida nessas condições. 
 

Agora, todos dentro da Fase Racional, todos 

amadurecidos pela lapidação que passaram na fase de 

animal Racional e dizendo: “- É verdade! Quanto tempo 

perdido na fase de animal Racional, com as coisas que 

pareciam ser verdades. Quanto tempo perdido! Como 

vivíamos sonhando! Como vivíamos cegos de olhos 

abertos! E por isso que ninguém tinha sossego, por 

vivermos sonhando, sonhando sempre, iludidos sempre 

e sofrendo as conseqüências.” 
 

Agora, dentro da Fase Racional a coisa é muito 

diferente, porque conhecem o seu verdadeiro Mundo de 

Origem. Agora sim, é que conhecem a verdade, por 

conhecerem o seu Mundo de Origem; e por nascer em 

todos a Vidência Racional, todos vendo o seu Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL e entrando em 

contacto com seus irmãos, vendo seus irmãos e 

dialogando com eles. Agora sim é que conhecem a 

verdade. A verdade é uma só. É Racional. 

 

Então, por serem de Origem Racional, tinham que 

voltar ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 
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RACIONAL, tinham que voltar um dia, como agora, 

todos estão de volta. 
 

E assim, vejam que a verdade verdadeira é muito 

diferente de quem sonha ou de quem vivia sonhando na 

fase de animal Racional. Hoje, sabem o que é verdade e 

o que é mentira. A mentira por si mesmo se destrói; 

tudo que é mentira, por si mesmo se destrói. Vejam as 

ruínas do mundo elétrico e magnético, vejam as ruínas 

da vida da matéria, vejam as ruínas dessas verdades 

todas aparentes; tudo sucumbido a zero, a nada. Vejam 

que caduquice, que infantilidade, que imbecilidade de 

muitos que ainda julgam que podem sonhar, com essas 

vagas ilusões, para sofrer as conseqüências desse 

malabarismo do nada. 
 

Agora, todos Racionalmente vencendo e não sendo 

vencidos, como eram vencidos na categoria de animais 

Racionais. Agora, como Aparelho Racional, vencendo 

sempre. 

Agora, o MUNDO RACIONAL ligado a todos e 

todos ligados ao MUNDO RACIONAL, o mundo do 

Aparelho Racional. 

 

Hoje, todos recebendo todas as orientações precisas 

para o seu equilíbrio Racionalmente. Todos equilibrados 

Racionalmente, vivendo Racionalmente, por estarem 

ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 

 

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

vivendo alegres, felizes e contentes, por estarem dentro 

da fase consciente, a Fase Racional, a fase positiva. 

Todos brilhando na Terra Racionalmente, vindo então, o 

prolongamento dos anos de vida de todos, por todos 
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viverem conscientemente, viverem equilibradamente e 

assim tudo dando certo na vida de todos. Não há 

sofrimento de espécie alguma, por estarem desligados 

do fluido elétrico e magnético, por estar desligada do 

corpo a parte animal, o fluido elétrico e magnético, ou 

seja, toda a composição da deformação. Desligados por 

completo das influências astrais. Vivendo ligados ao 

MUNDO RACIONAL, ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, viverão Racionalmente, por o progresso ser um 

progresso Racional, um progresso consciente e tudo 

dando certo sempre. Como estavam, na categoria de 

animal Racional, viviam a vida inteira à procura do 

certo e sempre por encontrar o certo. 

E assim, vivendo todos dentro da Fase Racional, a 

Terra se tornando um Paraíso Racional, por todos 

viverem orientados pelo MUNDO   RACIONAL,   ao 

passo que, como viviam, ligados ao elétrico e magnético 

e a todas as influências astrais, a vida do animal 

Racional era um desastre, era uma vida desastrosa, por 

estarem ligados a todas as influências astrais, da 

deformação Racional. 

A vida do animal era uma vida desastrosa, por 

receber essas influências astrais. Daí então, as 

perturbações mentais, as perturbações orgânicas e as 

perturbações sobre todos os pontos de vista, porque 

dentro da deformação, só existem fluidos e influências 

deformadas. Essas influências deformadas, esses fluidos 

deformados somente proporcionavam o mal ao ser 

humano; o mal do organismo, o mal na mente. Por 

serem fluidos degenerados, fluidos deformados, fluidos 

maus, é que produziam os males do corpo e os males da 

vida de todos, por tudo isso ser um conjunto em ruínas, 

por ser um conjunto deformado, um conjunto que se 

deformou, um conjunto que vem se degenerando e por 
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vir degenerando, vem se desagregando, trazendo 

influências maléficas e fluidos ruins de toda a 

conjuntura astral. 
 

Tudo isso, para ajudar a concorrer para a lapidação 

do animal Racional. Então, vivia o animal Racional de 

Herodes a Pilatos, desentendido sempre e sempre se 

queixando disto ou daquilo; sempre irregular, sempre 

sofrendo, sempre penando, sempre preocupado, sempre 

aborrecido, sempre nervoso por estar ligado ao fluido 

elétrico e magnético e a todas essas influências astrais, 

que por serem deformadas, só transmitiam fluidos 

deformados, fluidos maus. Eis a razão do desequilíbrio e 

do desentendimento. Tudo isso, sendo uma das causas 

do desequilíbrio, para concorrer, ou concorrendo assim, 

para a lapidação do animal Racional, sendo considerado 

um mal necessário para a lapidação do animal, porque o 

sofrimento sempre foi um dos melhores mestres do 

animal. 

Vejam que não havia sossego entre todos e nem 

podia haver, porque o pensamento de todos não parava. 

O pensamento gira sob uma infinidade de coisas em 

segundos e tudo isso provocando o desgaste físico e 

mental, a ponto de se sentirem enfraquecidos em pouco 

tempo, esgotados e doentes, nervosos e neurastênicos, 

por o mal dessas influências astrais deformadas não ser 

o verdadeiro natural. 
 

Esses fluidos de um modo geral, no elétrico e 

magnético, transmitindo cada qual a sua dose de fluidos 

no ser humano, faziam com que o ser humano ficasse 

como está aí. Todos sofrendo, todos   desorientados, 

todos   desequilibrados,   todos   penando,   todos 

agonizando, todos agoniados, todos desesperançosos de 

tanto sofrerem, todos se tornando uns verdadeiros 
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materialistas, por não terem mais com quem contar, por 

não terem mais onde se agarrar. Caindo assim então, 

tudo em descrédito; desconfiados de   tudo,   não 

confiando nem mais um segundo; desconfiando de tudo, 

com medo de tudo, vivendo assombrados, assustados, 

amedrontados; enfim, vivendo apavorados; com pavor 

disto, com pavor daquilo, com pavor daquilo outro. 

E assim, sobressaltados dessa maneira, devido 

estarem ligados a esses pólos das influências astrais e 

das influências do elétrico e magnético, tinham que 

viver perturbados, perturbadíssimos. 

 

Vejam o porquê dessa situação calamitosa, de 

calamidades sem fim. Todos vivendo porque têm vida, 

mas muitas vezes perdendo até o prazer de viver e 

dizendo: “- É verdade! Eu já sofri tanto que não sabia 

onde ia parar com tanto sofrimento. Hoje, se não fosse a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL eu não sei o que seria de 

mim. A IMUNIZAÇÃO RACIONAL me respondeu a 

tudo que eu precisava e me resolveu tudo que eu 

necessitava.” 

E assim, a humanidade Racionalmente. Todos 

salvos, verdadeiro Mundo de Origem, o toda de 

parabéns: de parabéns todos de mudança para o seu 

MUNDO RACIONAL. 

Vejam que o ser humano estava ligado a essas 

forças todas contra o seu ser, por não pertencer ao 

elétrico e magnético e sim ao MUNDO RACIONAL. A 

essas influências todas, de todos os planetas, de todos os 

signos, dos astros e dos invisíveis que têm vida também. 

Seres vivos invisíveis, esses fluidos todos, elétricos e 

magnéticos, ligados ao ser humano. O ser humano sendo 

atingido por essas cargas todas, como podia ser feliz? 
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De maneira alguma! O desequilíbrio era total e daí, as 

doenças gravíssimas. Tudo isso que está aí tem causa, 

porque não há efeito sem causa, por serem corpos em 

matéria fluídica elétrica e magnética. 

Então, por serem seres fluídicos elétricos e 

magnéticos, estão ligados aos fluidos de todos os 

planetas, de todos os signos e de todos os invisíveis, de 

todos os habitantes invisíveis e visíveis. Ligados a esses 

fluidos todos, a esses seres todos, ao elétrico e 

magnético, tinham que ser assim, entrando em choque, 

quanto mais não seja consigo mesmo. Ora tristes, ora 

alegres, ora desanimados, ora animados, ora chorando, 

ora cantando, ora aborrecidos, ora indignados, enfim, 

sempre nervosos, com uma infinidade de mudanças de 

temperamentos, por estarem ligados a esses fluidos 

todos. Ora tristonhos, ora raivosos, ora furiosos, ora 

encolerizados, ora esquizofrênicos, ora alterados, por 

estarem recebendo cargas de todos esses seres; cargas 

fluídicas dos planetas, dos signos, dos habitantes dos 

astros, do sol, da lua e das estrelas. 

Tudo isso proporcionava ao ser humano um grande 

distúrbio, distúrbio este que fazia com que a pessoa 

vivesse nesse desequilíbrio infernal, a ponto de cometer 

absurdos, monstruosidades e selvagerias. A causa eram 

os fluidos dos seres ao qual o animal Racional sempre 

esteve ligado. 

Então, não há sofrimento sem causa, não há efeito 

sem causa. Tudo isso foi um mal necessário e concorreu 

para a lapidação do animal Racional. 

Hoje, chegando a fase mais brilhante do mundo, a 

Fase Racional e aí todos entrando para a Fase Racional 

e ficando desligados de todas essas influências da 

deformação Racional. 
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Ligados ao MUNDO RACIONAL e desligados do 

mundo animal. Desligados do mundo animal e ligados 

ao MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro da 

origem do Aparelho Racional. Aí então sim! O 

equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio consciente,   o 

equilíbrio Racional. 

 

Tudo isso são mudanças da natureza para que todos 

cheguem ao seu verdadeiro lugar, ao MUNDO 

RACIONAL, o mundo verdadeiro   do   Aparelho 

Racional. 

Hoje, todos brilhando Racionalmente, vivendo 

Racionalmente, alegres, felizes e contentes e dizendo: 

“- É verdade! Quando éramos animais Racionais 

penamos demais, mas era preciso para a nossa 

lapidação. O animal era mesmo muito rebelde   e 

teimoso. Era preciso mesmo que fosse assim.” 
 

Hoje, todos felizes, todos contentes dentro da Fase 

Racional. O MUNDO RACIONAL se tornando tudo 

uma coisa só, por todos estarem ligados ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem. 
 

Quando estavam ligados ao elétrico e magnético 

estavam divididos os dois mundos: o elétrico e 

magnético e o MUNDO RACIONAL, mas agora, por 

estarem desligados do elétrico e magnético, tornou-se 

tudo um mundo só. O MUNDO RACIONAL, por estar 

aí na Terra a Fase Racional e tudo quanto é de Racional 

ligado ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 

 

Então, agora não há mais divisão do mundo 

encantado e deformado. Tudo é MUNDO RACIONAL. 

Havia essa divisão, mas agora não há mais, por estarem 
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ligados ao MUNDO RACIONAL, por estar aí na Terra a 

fase da natureza que entrou, a Fase Racional. 

 

Agora, é um mundo só, o MUNDO RACIONAL, 

por todos estarem ligados ao MUNDO RACIONAL, ao 

seu verdadeiro Mundo de Origem. 

 

Todos recebendo todas as orientações precisas para 

o seu equilíbrio Racional. Vivendo Racionalmente   e 

tudo começando a dar certo na vida de todos, por todos 

estarem ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 
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A LAPIDAÇÃO FOI TÃO FORTE 

QUE NINGUÉM ESTAVA MAIS AGÜENTANDO 

O PESO DA VIDA. 

 

 

 

 
 

A vida tornando-se agora uma vida completamente 

diferente da fase em que estavam, a fase de animal 

Racional. 

 

Então, saíram da fase inconsciente e entraram na 

fase consciente, a Fase Racional. A fase inconsciente é 

como já sabem e já conhecem de como viviam ou como 

viveram. A fase dos desacertos, por ser uma fase 

inconsciente. Por todos serem inconscientes, é que 

sofriam as conseqüências da inconsciência. Por todos 

serem desequilibrados; uns mais, outros menos, outros 

demais e outros muito menos; uns mais corretos, mais 

equilibrados, ou equilibrados mais ou menos, e os 

demais desequilibrados, é que viveram sofrendo as 

conseqüências do desequilíbrio. 

 

Então, assim viveram na fase de lapidação do 

animal Racional, com esses sonhos todos, com esses 

engambelos todos, com todas essas distrações, para que 

não sentissem muito a lapidação, para que não sentissem 

muito o sofrimento. 

 

Havendo essas fugas todas, essas auto-sugestões. 

Sugestionados por isso, sugestionados por aquilo, 
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sugestionados por esses engambelos, sugestionados por 

essas distrações, sugestionados por tudo quanto 

desaparecia nessa vida amarga, nessa vida da matéria ou 

das amarguras da vida da matéria. E assim, todos nesse 

bosque dessas maravilhas aparentes, desses sonhos 

maravilhosos; tudo aparência, fantasia e nada mais. 

 

Então, essa vida é cheia de episódios bons 

aparentemente e episódios maus. Tudo isso, sendo os 

efeitos da lapidação do animal Racional. 

 

A lapidação foi tão forte, que ninguém estava mais 

agüentando, o peso da vida, o modo de viver. As 

preocupações demasiadas e as responsabilidades; enfim, 

um pesadelo que ninguém agüentava mais. 

 

Todos aparentavam que estavam agüentando, que 

estavam suportando, mas verdadeiramente todos se 

queixando, todos reclamando consigo mesmo e dizendo: 

“- A vida exige de nós tanto esforço para viver, e 

quando acaba, a vida não corresponde, porque a nossa 

vida não tem valor, de um momento para outro estamos 

liquidados sem querer.” 

 

A fase de animal Racional era a fase dos 

queixumes. Então havia as fugas, as fugas para o 

sobrenatural. 

 

Todos apelando para o que lhes parecia de melhor. 

Uns dizendo, implorando o que lhes parecia de melhor, 

para ver se suavizavam os amargores da vida, as 

amarguras da vida. 

 

Tudo isso, concorreu para a lapidação de todos, 

para que todos tivessem momentos de desprendimento. 
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Todos procurando sempre uma tábua de salvação, 

para que pudessem e tivessem forças para agüentar o 

peso da vida. 

Vejam que na fase de animal Racional penaram 

muito, penaram para lapidação de   todos.   Lapidação 

essa, para que todos chegassem no seu lugar verdadeiro, 

como chegaram na Fase Racional e daí então, tudo 

mudando de bem, de bom e de belo para todos, por 

todos estarem amparados pela fase, e sendo todos 

orientados Racionalmente. 
 

Aí a vida se tornando Racional e todos vivendo 

Racionalmente na fase consciente Racional. 
 

Muitos duvidavam do fim do mundo, como coisa 

que soubessem o princípio. Se nunca souberam o 

princípio, como é que podiam saber o fim? 

 

Agora, estão sabendo como foi o princípio e como 

será o fim. Tudo que tem princípio tem fim, mas muitos, 

como sempre inconscientes, duvidam de tudo, duvidam 

do que conhecem, do que não conhecem, do que sabem 

e do que não sabem. Isso é mesmo do animal. Esse 

desequilíbrio é de todo o animal inconsciente. 

 

O inconsciente duvida de tudo, duvida de tudo que 

sabe e de tudo que não sabe. É a mania de duvidar 

sempre. 

 

E assim, muitos pensando que o mundo nunca teria 

fim, e que seria assim eternamente, como coisa que 

soubessem alguma coisa de certo da origem desse 

mundo. É a mania de todo o inconsciente, duvidar de 

tudo. Até do que está vendo está duvidando; até mesmo 

do que já está sentindo está duvidando. É a mania do 
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inconsciente. O inconsciente não regula e por não 

regular, procede assim, vive assim. 

 

Hoje todos vendo e sabendo o princípio dessa 

deformação como foi e o fim da mesma como será. 

 
Agora então, diz o inconsciente: “- É verdade! 

Infelizmente a humanidade toda é assim. Por a 

humanidade ser inconsciente, duvida de tudo, por não 

conhecer o certo. Se conhecesse o certo não duvidaria, 

mas como nunca conheceu o certo duvida de tudo. 

 

Agora, estão vendo o porquê do desequilíbrio de 

todos assim ser, porque estavam na categoria que 

estavam, de animais Racionais. 

 
O animal nunca soube dizer coisa alguma do 

porquê do seu ser ser um animal, nunca soube o porquê 

estava nessa categoria ridicularizado como animal 

Racional. O animal nunca soube o porquê de estar 

ridicularizado dessa maneira. 

 

Hoje, estão sabendo o porquê estavam nessa 

categoria de animais Racionais. O animal sempre teve a 

curiosidade de querer tudo saber, mas nunca pôde 

alcançar o que desejava, que era saber a sua verdadeira 

origem, como hoje está sabendo. 

 
O animal, na categoria de animal, sempre ignorou a 

sua verdadeira situação, o porquê de sua verdadeira 

situação. 

 

Na categoria de animal vivia como animal, de 

matéria, sem saber por quê. Sofrendo sem saber por que, 

só sabiam dizer: “- Nós somos sofredores e mortais.” 
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Mas não sabiam por quê.   Viviam 

inconscientemente, ridicularizados,   por   desconhecerem 

a verdadeira “gênese” do Universo e dos seus feitos. 

Não sabiam o porquê viviam, não sabiam por que 

tinham vida, não sabiam por que foram gerados os 

micróbios, os germens, os vermes e os vírus. Não 

sabiam o porquê de coisa alguma. Não sabiam a causa 

de todos esses feitos assim serem. 
 

Então, viviam às tontas, às cegas, abruptamente. 

Tinham um saber, mas um saber insignificante, criado 

pelos próprios seres, para poderem se entender e 

compreender vagamente. Daí, vivendo no engodo sem 

nada de certo saberem descrever. Sabiam que nasceram 

nesse mundo, mas não sabiam por quê. Sabiam que 

viviam nesse mundo, que estavam vivendo   nesse 

mundo, mas não sabiam por quê. 
 

E assim, vivendo inconsciente e se maldizendo a 

vida inteira por nada de certo descobrirem do seu ser. 
 

Cada qual inventando as suas papagaiadas e 

filosofando como bem lhe parecia ser. As papagaiadas 

eram todas diferentes umas das outras. Iodos eram 

diferentes uns dos outros, cada qual criando o certo e 

inventando o certo à sua maneira. Existia   uma 

infinidade de modos certos e diferentes. 
 

Então, uns diziam assim: “- O certo é assim.” 

Vinha o outro e dizia: “- Não! O certo é assim.” Vinha 

ainda outro e dizia: “- Não! O certo é aqui, é por aqui.” 

 

Cada qual adotando e admitindo o certo a seu 

modo. Os certos eram tantos, que ninguém sabia quem 

estava certo, e por não saberem quem estava certo, 

procuravam o certo a vida inteira e nunca encontraram o 
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certo, nunca encontraram quem está certo. Vinha um e 

dizia: “- Eu estou certo. O certo é este.” Iam ver e 

verificavam que não estavam certos. Outro dizia: “- O 

certo é este.” Iam ver e confirmavam que não estavam 

certos. Enfim, uma infinidade de falsos certos. Tudo 

aparências e sonhos de quem começa a filosofar ao seu 

jeito, à sua maneira, ao seu modo de interpretar as 

coisas. 

 

Procuravam base nesses certos todos e não 

encontravam. Procuravam lógica e não encontravam. 

Então, não havendo base nem lógica, não havia certo, 

era tudo vazio. 

 

Isto aumentava mais a desorientação de todos, 

porque depois vinha o descrédito destas   caduquices 

todas e daí, o desespero da procura do certo. 

 

Na fase de animal Racional, por serem 

inconscientes, admitiam tudo isso para uma válvula de 

escape, como quem diz: um paliativo para sugestionar e 

da sugestão nascer um alívio aparente, um alívio 

ilusório, para amenizar o desespero e a dor, 

aparentemente. 
 

E assim, tudo isso foi muito bom para ajudar a 

lapidação do animal Racional, para o animal não sentir 

muito o sofrimento da vida da matéria, porque todo ser 

de matéria basta ser de matéria, para ser sofredor, 

sujeito a tudo: a doenças, a dores; enfim, sujeito a tudo. 

Tudo isso foi muito bom para aliviar, aparentemente, as 

consciências, até que chegasse o verdadeiro certo. 
 

Agora, eis aí em suas mãos o verdadeiro certo, a 

Fase Racional. Na fase de animal Racional viviam assim 
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e daí, o embrutecimento, do embrutecimento o 

desequilíbrio, do desequilíbrio os males e as ruínas, 

porque nasce o desespero. Por viverem à procura do 

certo e nunca encontrarem o certo, é que vinha o 

desespero, o desequilíbrio e o desrespeito. 
 

Vejam que na fase de animal Racional precisou 

tudo isso, para a lapidação do animal Racional. O 

animal Racional sempre em fúria para vencer e sempre 

sendo vencido pelas normas naturais da natureza. 

Julgando iludidamente que está vencendo e sendo 

vencido. Vencendo iludidamente,   mas,   verdadeira- 

mente sendo vencido pelas ordens naturais das coisas. 
 

Os inglorificados e os iludidos, por se basearem 

nos sonhos e nas ilusões, costumam fazer uma 

infinidade de castelos com infinidades de ideais. Cada 

qual com seus ideais; tudo ilusão, sonhos e nada mais, 

porque tudo se acaba. Acaba-se por não ser o certo 

verdadeiro e sim o certo aparente. 
 

O certo de quem está iludido consigo mesmo, à 

procura do certo onde não existe, onde nunca existiu o 

certo e por não existir o certo, é que todos são 

sofredores. Todos sofrem por não existir o certo, tudo se 

acaba por não existir o certo, por não ser certo esse 

modo e os pontos de vista de cada um. 
 

E assim, vendo e não entendendo que a própria 

natureza não e certa, que a própria natureza não regula, 

por o mundo ser deformado, não podiam nunca 

encontrar o certo verdadeiro. Podiam encontrar o certo 

deformado, o certo degenerado, o certo aparente, o certo 

de quem vive sonhando, de quem está sonhando, de 

quem só conhece o certo do inconsciente, que não 

conhece o verdadeiro certo, por ser inconsciente. 
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Então, onde iam encontrar o certo? Dentro da fase 

do animal Racional? Nunca! Quem vive de experiências, 

para acertar ou não, é porque não conhece o certo e por 

isso, vive de experiências: experimentando para ver se 

acerta ou não, se dá certo ou não. 

 

Vivendo assim, inconscientemente dessa maneira, 

desequilibradamente, e   sofrendo   as   conseqüências 

dessas vaidades, desses sonhos, dessas ilusões, dessas 

fantasias e no fim acabando não se entendendo e não se 

compreendendo. Daí, o desentendimento geral, e deste 

desentendimento, o desequilíbrio de uns contra   os 

outros, com discussões, brigas, guerras e tudo de mal a 

pior sempre. 

Agora vejam a vida do inconsciente, como sempre 

foi uma vida de lutas sem recompensa. Quem luta sofre, 

e quem sofre não sabe o que está fazendo. Quem sofre é 

porque está errado, quem sofre é porque vai errado, 

quem sofre é porque não está certo, senão não sofria. A 

vida do animal sempre foi uma vida cheia de 

contradições e daí o desequilíbrio. O desequilíbrio é 

irmão do desrespeito, e o desrespeito é irmão da 

inconsciência. 

E assim, vivendo e penando sem conhecer a causa 

de todas essas ruínas, muitas vezes perguntando a si 

mesmo: “- Quem sou eu?” E não encontrando resposta. 

Nem eu sei o porquê assim sou e ninguém sabe o porquê 

assim é. Então, se não sei o porquê assim sou. como é 

que eu vou saber o porquê as demais coisas assim são.” 

 

Quem não sabe por que vive, não sabe o que diz 

nem sabe o que faz. E por isso que o mundo sempre 

viveu em convulsões, multiplicando as   ruínas   dos 

povos, por todos viverem sem saber por que vivem, 
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porque têm vida e o porquê do mundo. Tudo isso 

sempre se conservou em grandes mistérios, e nunca 

houve quem desvendasse, nem haverá nunca, porque até 

hoje nunca houve quem desse soluções ou solução do 

mundo e dos seus feitos. 

 

Agora, já há muito estão sabendo a causa da 

situação de todos assim serem. Dentro da Fase Racional 

tudo isto sendo apurado, ou está aí a apuração da fase de 

animal Racional. 

 

Eis a razão desses comentários, para justificação da 

nulidade da vida do animal Racional, da vida dos 

inconscientes que não sabiam a causa de assim serem. 

 

Hoje, todos sabendo o porquê desse prelúdio 

infernal, dessa fase de animal Racional, onde a música 

era uma coisa só: sofrimento e mais sofrimento, 

tormentos e mais tormentos, desassossego e mais 

desassossego, desespero e mais desespero; a música era 

uma coisa só. 

 

Agora, o conhecimento em mãos de todos, o 

conhecimento da causa de todas essas ruínas, de todas 

essas verdades aparentes, de todo esse sonho de 

melancolia, de toda essa agonia. 

 

Hoje é que estão conhecendo a causa desse 

presépio encantador que é o mundo e todos encantados 

com esse presépio, julgando e pensando que a vida fosse 

essa mesma e não se conformando com ela, por não se 

conformarem com o sofrimento e a morte. 

 

Todos sempre viveram nessa   contradição 

permanente a dizer: “- A vida é esta mesma.” E na 
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mesma hora se contradizendo, por não se conformarem 

com o sofrimento e muito menos com a morte. 

 

Hoje, estão sabendo, conhecendo e vendo o porquê 

viviam assim, nessa categoria de animal Racional, 

olhando para o mundo encantado e dizendo: “- É 

verdade! Não havia quem desencantasse  este mundo, 

mas agora chegou quem o desencantasse e por isso, está 

aqui o desencanto, o Conhecimento Racional. Quem 

diria que nós agora íamos ter o maior prêmio de nossa 

vida, que é conhecer o que nós estamos conhecendo, o 

nosso verdadeiro Mundo de Origem: de onde viemos, 

como viemos, porquê viemos, para onde vamos e como 

vamos.” 

Hoje, conhecendo e sabendo a causa da origem, do 

princípio e do fim dessa vida que ninguém nunca deu 

solução e nem podia dar. 
 

Hoje, todos dentro da Fase Racional, iluminados 

pela Luz Racional, sendo orientados pelo vosso 

verdadeiro mundo, o MUNDO RACIONAL. 
 

A vida consciente é tão diferente da vida 

inconsciente. A vida consciente é de paz, amor e 

fraternidade verdadeira Racional, e a vida inconsciente é 

a vida de guerras, de lutas, de brigas, de confusões, de 

tudo de ruim, para lapidação do animal Racional. 

 

Hoje, estão libertos pela Fase Racional. Hoje 

conhecem o vosso mundo verdadeiro, o MUNDO 

RACIONAL. Hoje, estão em contacto com o vosso 

verdadeiro mundo, com o vosso legítimo MUNDO 

RACIONAL, o mundo verdadeiro   do   Aparelho 

Racional. Hoje, estão vivendo conscientemente e por 

isso, tudo dando certo na vida de todos, ao passo que, 
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como animais Racionais, todos à procura do certo sem 

nunca o encontrar. 
 

Agora todos têm prazer de viver, por viverem 

Racionalmente, por viverem conscientemente, por 

saberem o porquê estão vivendo certos e o porquê 

viviam errados na fase de animal. 

 

Hoje todos felizes e contentes para sempre por 

estarem dentro da fase consciente, da Fase Racional, da 

fase positiva, da fase do bem verdadeiro; somente do 

bem e não do mal. O mal é da fase de animal Racional. 

O mal é da fase do inconsciente, do animal Racional. O 

bem é da Fase Racional; o bem verdadeiro, o bem 

Racional, o bem puro, limpo e perfeito. 
 

Então hoje, todos ligados ao MUNDO RACIONAL, 

ao mundo dos puros, dos habitantes puros, limpos e 

perfeitos, como vocês já foram. Hoje, todos de volta 

para o seu verdadeiro mundo, o MUNDO RACIONAL, 

o mundo dos puros, limpos e perfeitos. 
 

Hoje, todos felizes e contentes para o resto da vida, 

por estarem de mudança para o seu mundo verdadeiro, o 

MUNDO RACIONAL, o mundo dos puros, limpos e 

perfeitos, com seu progresso de pureza. 
 

Está aí a verdadeira felicidade Racional, a 

verdadeira paz Racional, a verdadeira compreensão e 

entendimento de todos, Racionalmente. 
 

Hoje, vivem com satisfação e alegria permanente, 

por estarem sendo orientados Racionalmente, noite   e 

dia, dia e noite, por todos viverem iluminados pela sua 

verdadeira luz, a Luz Racional, a luz verdadeira do 

Aparelho Racional. 
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E assim, todos felizes e contentes para o resto da 

vida, por tudo começar a dar certo na vida de todos. 

Racionalmente: por serem orientados   pelo   seu 

verdadeiro Mundo de Origem, por serem orientados 

pelos puros, limpos e perfeitos, pelos eternos da 

PLANÍCIE RACIONAL ou do MUNDO RACIONAL. 

 

Hoje, todos satisfeitos, mais do que satisfeitos, 

porque chegaram à Meta Final da vida. Sabendo que não 

vão mais nascer aí na matéria, por todos estarem de 

mudança para o MUNDO RACIONAL. 

 

Agora, ninguém tem mais medo de morrer, porque 

já sabem que não vão mais nascer aí, por todos terem a 

sua situação definida e divulgada. Por isso, ninguém 

tem mais medo de morrer. Na fase de animal Racional, 

todos tinham medo de morrer, porque viviam todos 

inconscientemente na dúvida de tudo, sem   saberem 

coisa alguma de sua situação. 

 

Agora, todos sabem, todos conhecem, todos têm a 

sua situação definida e divulgada. Ninguém tem mais 

medo de morrer, porque já sabem que não são daí, da 

vida da matéria e sim, aqui do MUNDO RACIONAL. 

Para aqui todos estão de mudança, não nascendo mais 

aí, acabando assim a agonia de todos. 

 

Na fase de animal Racional, todos viviam 

agonizando, com medo de morrer, com medo da morte, 

porque não tinham a sua situação definida, a sua 

situação divulgada. Viviam todos com medo da morte e 

agora, na Fase Racional, completamente ao contrário. 

Ninguém mais tem medo de morrer, porque já sabem 

para onde vão. 
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NA FASE RACIONAL NÃO HA MORTE, 

NINGUÉM MORRE MAIS, SAI DA VIDA 

EXTERNA E ENTRA PARA A VIDA ETERNA NO 

MUNDO RACIONAL. 

 

 

 

 

 

A Voz Suprema Racional é a voz que todos vão 

ouvir e vão escutar noite e dia, dia e noite, porque todos 

estão dentro da Fase Racional, e estando todos dentro da 

Fase Racional, vão ouvir a Voz Racional, a Voz 

Suprema a tudo e a todos. 

 

Todos vão ouvir, noite e dia, todas as orientações 

precisas para o equilíbrio Racional, para que todos 

unidos Racionalmente vivam felizes e contentes. Todos 

ouvindo a Voz Racional noite e dia, dia e noite, 

orientando todos Racionalmente, dentro da fase 

consciente, a Fase Racional. 

 

Todos libertados pelo seu verdadeiro Mundo de 

Origem, todos libertos pelo MUNDO RACIONAL. 

Estavam dormindo na fase de animal Racional. Sabiam 

que devia existir outro mundo e que esse mundo devia 

ser Racional, porque deu conseqüência à deformação 

Racional, que é esse mundo de matéria elétrica e 

magnética, deformado Racionalmente. 
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Agora, na Fase Racional, todos vão ouvir, vão 

escutar a Voz Racional, para a união, a junção fraternal 

Racional entre todos, para que todos vivam unidos 

Racionalmente, compreendidos e compreendendo tudo e 

todos. Tudo vibrando e todos vibrando Racionalmente 

para sempre. Para sempre, porque acaba esse corpo 

provisório e ao findar esse corpo provisório, a vida 

continua no MUNDO RACIONAL. A vida continuando 

no MUNDO RACIONAL, ninguém morre. Ninguém 

morre e sim, muda de um mundo para outro mundo, de 

um mundo a que não pertence, que é o mundo de 

matéria, para o seu mundo verdadeiro, o MUNDO 

RACIONAL. 

Então, ninguém morre e sim, muda de um mundo 

para o outro, muda do mundo provisório, para o mundo 

eterno, o MUNDO RACIONAL. A vida continua porque 

ninguém morre e sim, muda para o seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

Na Fase Racional, que é a fase que ai está, ninguém 

morre. A vida continua. Desaparece sim, essa parte 

provisória que é esse corpo de matéria, que não é de 

ninguém. É ai da lama. Então, a pessoa muda de um 

mundo para outro; da vida da matéria, para o MUNDO 

RACIONAL, o mundo verdadeiro do seu verdadeiro 

natural, de sua verdadeira origem. 

 

Na Fase Racional não há mortes e sim, a mudança 

de um mundo para o outro, porque a vida continua. A 

origem da vida da matéria é eterna e a matéria é a parte 

externa. 

Então, a vida continua no mundo verdadeiro de 

origem, porque como aí estavam, não mudavam daí. 

Tornavam a nascer aí. Morriam e nasciam, morriam e 



251 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 17º O 

 

 

nasciam, morriam e nasciam, devido o corpo fluídico aí 

permanecer. Enquanto o corpo fluídico, que deu causa 

ao micróbio, ou que é a causa do micróbio para a 

formação do corpo em matéria fluídica elétrica e 

magnética aí estivesse, morriam e nasciam aí mesmo. 

Isto, na fase de animal Racional. Agora, na Fase 

Racional não. A vida continua, porque muda de um 

mundo para o outro, muda do mundo a que não 

pertence, que é o mundo de matéria, para o mundo a que 

pertence, que é o seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 

A vida continua. Muda de um mundo externo, que é 

o inundo de matéria, para o mundo eterno, o MUNDO 

RACIONAL. 

Na Fase Racional não há morte, nem ninguém se 

transforma. Onde havia transformação era na fase de 

animal Racional. Transformavam-se de uma vida para 

outra vida na matéria. Acabava uma vida, um corpo de 

matéria e vinha outro corpo de matéria. Transformavam- 

se de um corpo para outro. 

 

Agora, na Fase Racional, a coisa é diferente. 

Mudam de um mundo para outro, de um mundo externo 

para um mundo eterno. Não há morte, porque a vida 

continua. Vejam que linda é a Fase Racional, por 

estarem ligados ao MUNDO RACIONAL e estando 

ligados ao MUNDO RACIONAL, não morrem, porque 

Racional é eterno. Termina o corpo de matéria e por 

estarem ligados ao MUNDO RACIONAL, mudam para 

o MUNDO RACIONAL. 

 

E assim, a fase mais linda do mundo de matéria é a 

Fase Racional, a fase da Luz Racional, a fase onde todos 

são iluminados, noite e dia, dia e noite, pela Luz 
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Racional. No MUNDO RACIONAL, como já sabem, 

não há noite nem dia. Tudo é uma coisa só, por ser um 

mundo puro, limpo e perfeito, por serem habitantes 

puros, limpos e perfeitos. 

 

Então, é uma vida lindíssima! Por serem puros, 

limpos e perfeitos, não há noite nem dia. É um ser só, é 

uma coisa só, por serem eternos. Aí na deformação 

Racional, por ser uma degeneração Racional, é que há 

noite e dia. 

Vejam assim, que na fase Racional não há morte e 

sim, a mudança do mundo externo para o mundo eterno, 

o mundo eterno, o MUNDO RACIONAL. Morte é na 

fase de animal Racional, onde tudo se transforma, mas 

sempre na mesma forma de matéria. 
 

Vejam que chegaram no fim da vida da matéria. A 

matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim. 

Tudo que tem princípio tem fim na vida de matéria. 
 

Agora, todos dentro do MUNDO RACIONAL, 

porque todos estão dentro da Fase Racional. Vão ouvir a 

Voz Suprema Racional, vão escutar a Voz Suprema 

Racional, as orientações do MUNDO RACIONAL, para 

o equilíbrio de todos Racionalmente. 
 

Agora, todos dentro da fase Racional, felizes, 

alegres e contentes e não é para menos. Vivendo, mas 

vivendo consciente e sabendo por que estavam vivendo 

nas condições em que estavam. 

 

Hoje, todos unidos com o seu verdadeiro Mundo de 

Origem e todos entoando hinos de louvor ao MUNDO 

RACIONAL, de louvor a tudo quanto é de Racional, por 

chegar a fase final da deformação Racional. 
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Quem vive Racionalmente, vive feliz, alegre e 

comente, porque sabe perfeitamente que na Fase 

Racional ninguém morre. Não há morte, há sim a 

mudança do mundo a que não pertencem, do mundo 

externo, para o mundo do eterno. Então, a vida continua. 

Saem da vida da matéria e continuam a vida no seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, 

no mundo eterno. 

E assim, todos unidos à eternidade, vão começar a 

ouvir e escutar a Voz Racional, a Voz Suprema 

Racional, orientando todos, para união de todos 

fraternalmente. Racionalmente. Todos unidos 

Racionalmente, todos coesos, todos felizes,   todos 

alegres, todos Contentíssimos e não é para menos. A 

verdadeira felicidade, a verdadeira paz eterna, a 

verdadeira felicidade Racional, a verdadeira união 

Racional de todos, o “veredictum” da Voz Suprema 

Racional e todos vivendo Racionalmente como nunca 

viveram, felizes, alegres e contentes. 

Vejam a vida Racional, a vida de pureza, a vida de 

puros, limpos e perfeitos, com o seu progresso de 

pureza, no MUNDO RACIONAL. 

Muitos vão querer mudar logo, mas não! Não 

pensem assim! Tudo chega o seu dia e sua hora. Têm 

que esperar o dia e a hora. Ninguém pode se afastar nem 

sair das ordens normais e naturais. 

Vejam como é lindo viver Racionalmente, embora 

imbuídos ainda aí com essa vida provisória, por não 

serem daí. Por não serem daí, estão aí provisoriamente, 

passando esse período da vida de matéria. 

Muitos tinham medo de morrer, porque   nada 

sabiam do seu ser. Hoje, todos sabem que vão morrer, 
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que a vida continua, mudando de um mundo para outro, 

mudando do mundo provisório, para o mundo 

verdadeiro, o MUNDO RACIONAL. 

 

Agora, todos vão ouvir a Voz Suprema Racional, 

dia e noite, noite e dia, principalmente os que estão 

quase imunizados, porque a Obra ainda não está 

completa e para que estejam imunizados ainda falta um 

pouquinho. 

 

E assim, a norma natural Racional é uma só, porque 

o Racional é um ser só e por ser um ser só, é puro. O 

puro é uma coisa só e desta forma, a norma Racional é 

uma norma só, é Racional. 

 

Então, por todos serem de Origem Racional, tinha 

que chegar o dia de todos voltarem ao seu verdadeiro 

lugar, para o seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. Por serem de Origem Racional, 

tinha que chegar o dia de todos voltarem à sua origem, 

de conhecerem a sua origem e voltarem ao seu 

verdadeiro lugar. 

 

Muitos julgavam e pensavam que na Fase Racional 

havia morte. Não! Na Fase Racional não há morte e sim, 

a mudança porque a vida continua. Não se morre, 

continua a vida, muda a vida para outra, de um mundo 

para outro, do mundo que não é seu, para o seu 

verdadeiro mundo, o MUNDO RACIONAL, o mundo da 

eternidade. 

 

Hoje, todos cientes do seu verdadeiro Mundo de 

Origem e conscientes do seu verdadeiro estado de 

passageiros, habitando esse mundo, de passagem para o 

seu verdadeiro Mundo de Origem. 
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A vida da matéria é uma vida passageira, é a vida 

de uma passagem muito insignificante, pelo   pouco 

tempo de durabilidade do corpo de matéria fluídica 

elétrica e magnética. 

 

Então agora, ser de matéria e ser Racional é a 

mesma coisa, porque tudo é de Origem Racional. 

Racional deformado e Racional puro, limpo e perfeito. 

 

Está aí o desencanto feito. Desencantou-se da vida 

da matéria, da vida provisória, para a vida real, para a 

eternidade Racional, o MUNDO RACIONAL. 

 

Quem vive hoje Racionalmente, vive alegre, feliz e 

contente. Satisfeito da vida, porque sabe que não é mais 

mortal, sabe que não vai mais morrer, sabe que na Fase 

Racional não há morte e sim, uma mudança do mundo 

deformado para o MUNDO RACIONAL. 

 

A abolição da morte é na Fase Racional. 

 

Na Fase Racional ninguém morre, porque já estão 

ligados ao MUNDO RACIONAL, e estando ligados ao 

MUNDO RACIONAL, já estão dentro do seu verdadeiro 

Mundo de Origem e estando dentro do seu verdadeiro 

Mundo de Origem, já estão no seu lugar verdadeiro. 

 

No findar esse corpo de matéria, não nascem mais 

aí, porque já estão no MUNDO RACIONAL. 

 

Morriam sim, na fase de animal Racional, porque 

não conheciam o seu verdadeiro Mundo de Origem e por 

não conhecerem o seu verdadeiro Mundo de Origem, é 

que ficavam aí nesse mundo de matéria, morrendo e 

nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo. 



256 
 

CULTURA RACIONAL – 17º O 

 

 

Esse é o mundo das transformações. Transformando-

se em multiplicações, muitas vezes, por morrerem aí e 

nascerem outra vez. 

 

Por não conhecerem o seu verdadeiro Mundo de 

Origem, pensavam que esse mundo de matéria fosse o 

seu verdadeiro mundo, mas na mesma hora se 

contradiziam, porque ninguém se conformava de sua 

natureza ser assim, de sofredor e mortal. Ninguém se 

conformava com o sofrimento, nem muito menos com a 

morte. 

 

Vejam que hoje, dentro da Fase Racional, estão 

dentro do seu verdadeiro mundo, o MUNDO 

RACIONAL e dentro da Fase Racional ninguém morre. 

 

Ninguém morre, porque já estão dentro do seu 

verdadeiro mundo, o MUNDO RACIONAL, o mundo 

verdadeiro do Aparelho Racional. 

 

A vida continua. Em vez de ser esse mundo de 

matéria a continuar, esse mundo de matéria deixará de 

continuar e a vida de matéria também, para continuar a 

vida dentro do seu verdadeiro mundo, o MUNDO 

RACIONAL. 

 

Então, a vida continua. Ninguém morre. O que se 

acaba é o corpo de matéria. Acabou-se o corpo de 

matéria e a vida continua no MUNDO RACIONAL, no 

seu verdadeiro Mundo de Origem, no seu verdadeiro 

lugar. 

 

Então, ninguém morre. Acabou-se a morte, acabou- 

se a pena de morte, por estarem dentro da Fase 

Racional. 
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Vejam que tinha forçosamente que chegar este dia, 

porque ninguém estava agüentando mais a vida, a 

insuportável vida da matéria. A vida de matéria já 

estava sendo uma coisa insuportável e insustentável. 

Viviam porque tinham vida, mas não que houvesse 

prazer de viver, por serem sofredores, sofrendo sempre 

até morrer. Ninguém se conformava com o sofrimento, 

nem muito menos com a morte. Todos tinham pavor da 

morte, porque todos queriam era viver e por isso, viviam 

remediados sempre até não poderem mais remediar, até 

morrerem. 

 

Ninguém se conformava mais com a vida da 

matéria. Achavam a vida da matéria uma coisa 

insuportável e insustentável, por ser uma vida de 

sofrimento e de mortais, mas ainda ninguém sabia 

porquê eram sofredores, nem sabiam porquê eram 

mortais. Agora é que estão sabendo o porquê eram 

assim. 

 

Hoje, chegando a fase Redentora, a Fase Racional e 

sendo encerrada a pena de morte. Hoje, não morrem 

mais. A vida continua no MUNDO RACIONAL. O 

corpo provisório chegou no seu tempo de extinção, é 

extinto o corpo de matéria e a vida continua na 

eternidade, que é o MUNDO RACIONAL. 

 
Vejam que alcançaram a maior felicidade de todos 

os tempos, em conhecerem o seu verdadeiro Mundo de 

Origem e voltarem para ele. 

 
Hoje, a alegria é geral. Ninguém tem mais medo da 

morte. Ninguém tem mais medo de morrer, porque 

ninguém morre mais, o corpo desaparece, mas a vida 

continua no MUNDO RACIONAL. 
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Na Fase Racional não existe morte. A morte só 

existiu na fase de animal Racional, porque o animal só 

conhecia o mundo de matéria. O animal só vivia para a 

matéria e de matéria e só conhecia o mundo material. O 

animal não conhecia a sua origem, o seu verdadeiro 

Mundo de Origem. 
 

Hoje está aí descoberto o mundo da origem do 

animal Racional, o MUNDO RACIONAI,   porque 

chegou a Fase Racional. Agora, dentro da Fase 

Racional, passaram para Aparelho Racional. O animal 

não conhecia o seu verdadeiro Mundo de Origem, 

julgava e pensava que a vida fosse essa mesma de 

matéria, mas não se conformando com ela, por não se 

conformar com os padecimentos, com os sofrimentos e 

com a morte. 

Hoje, o animal já deixou de ser animal para ser 

Aparelho Racional e na fase de Aparelho Racional, na 

Fase Racional, não existe morte. Existe sim a saída de 

todos do mundo a que não pertencem, do mundo 

deformado, e a vida continuando no outro mundo, que é 

o MUNDO RACIONAL. 
 

Então, na Fase Racional, a vida continua. Acaba a 

matéria e a vida continua, porque a vida tem a sua 

causa. A causa da vida é o corpo fluídico, e esse corpo 

fluídico continua com sua vida no MUNDO 

RACIONAL, no seu verdadeiro Mundo de Origem. Na 

fase de animal Racional é que existe morte. Morriam e 

nasciam, morriam e nasciam e tornavam a nascer, 

porque o fluido aí estava encantado, dentro desse 

encanto, dentro dessa deformação Racional. 
 

Enquanto o fluido aí estava, os corpos fluídicos 

eram as fabricas dos micróbios, dos germens e dos 
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vermes, para a construção dos corpos ou para a 

fabricação dos corpos, seja lá de que espécie for. 

 

Então, enquanto o corpo fluídico aí estava dentro 

do encanto, sempre seriam os mesmos aí a nascer. 

Nasciam e morriam, nasciam e morriam, nasciam e 

morriam. 

 

Agora não, porque chegou o desencanto dessa vida 

encantada, dessa vida misteriosa   onde   ninguém sabia 

dar solução do mundo. Ninguém sabia dar solução de 

sua origem, ninguém sabia dar solução com precisão de 

coisa alguma, porque se existem todos esses feitos: 

água, terra, vegetais, minerais, sol, lua e estrelas, se 

existem esses feitos, é porque existe a causa: se existem 

essas vidas, é porque existe outro mundo com vidas que 

deu conseqüência a esse, porque não há efeito sem 

causa. Se existem esses feitos, é porque existe a causa, e 

a causa é o MUNDO RACIONAL, a causa dessa 

deformação Racional. 

 

Agora, está aí a descoberta do MUNDO 

RACIONAL, que é a causa dessa deformação Racional, 

por isso, trata-se de uma deformação Racional, com os 

animais Racionais e os animais irracionais, o que quer 

dizer, classes inferiores ao Racional. 

 

Então, agora, descoberto o MUNDO RACIONAL e 

chegando aí na Terra a Fase Racional, todos dentro da 

Fase Racional, ligados ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, e uma vez ligados ao 

MUNDO RACIONAL, não morrem mais. 

 

A vida continua. Saem desse mundo deformado a 

que não pertencem, e continuam a vida no MUNDO 
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RACIONAL. Sai o fluido aí de dentro da deformação, 

perde a parte deformada e sobe a parte pura, para a sua 

origem e aí a vida continua, no MUNDO RACIONAL, 

Na Fase Racional não há morte. A vida continua. Sai a 

vida desse mundo deformado e continua a vida no 

MUNDO RACIONAL, no mundo da origem do 

Aparelho Racional. 

 

E assim, hoje todos tranqüilos e satisfeitos, por 

saberem que não vão morrer mais, que vão mudar de um 

mundo para o outro, e a vida continua no MUNDO 

RACIONAL. 

 

Muitos viviam com medo da morte. A agonia de 

todos era o medo da morte. Agora, ninguém tem mais 

medo da morte, porque ninguém morre na Fase 

Racional, a vida continua no MUNDO RACIONAL. O 

que desaparece é justamente o corpo de matéria, mas a 

matéria é um ser aparente, que aparenta ser aquilo que 

não é. 

 

Se surgiu um corpo em matéria, é porque existiu a 

causa que veio dar origem à matéria; origem do nada e 

por isso, torna a se transformar nesse nada. 

 

Portanto, a matéria não vale nada. Vale só a causa 

da vida. A causa da vida é o fator principal. A causa da 

vida é o fluido, o fluido é que fabrica o micróbio e o 

micróbio fabrica os corpos. Não havendo fluido, não há 

micróbios e não havendo micróbio, não há seres, não há 

vida. 

 

Hoje, todos tranqüilos, felizes e contentes, por 

saberem que na Fase Racional não existe morte, que a 

vida continua no MUNDO RACIONAL. 
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Vejam a Fase Racional, a fase consciente, a fase do 

progresso Racional, o progresso de puros, limpos e 

perfeitos. A fase do equilíbrio Racional, a fase 

consciente. Está aí então o fim da vida da matéria, ou 

seja, o fim do mundo, o fim desse encanto, o fim dessa 

deformação Racional. 

 

Na fase inconsciente de animal Racional, em que o 

animal é inconsciente, por isso é um animal, é que 

viviam ignorando a sua origem. Sabiam que existia a 

origem desse mundo, mas não sabiam onde ela existia. 

 

Se existe esse mundo deformado ou essa vida, é 

porque existe o outro mundo, com outras vidas, que é a 

causa desse mundo. 

 

Hoje, iluminados pela Luz Racional noite e dia, dia 

e noite, ouvindo a Voz Suprema Racional e todos aí na 

Terra vivendo Racionalmente, por serem orientados pelo 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 

 

E assim, a multiplicação do equilíbrio de todos. 

Todos regendo certo e tudo dando certo na vida de 

todos, por todos serem orientados Racionalmente,  por 

todos serem orientados pelo seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. Então agora, a alegria 

é geral. Todos alegres, felizes e contentes, por saberem 

e conhecerem que acabou o problema mais cruciante de 

todos, que era a morte. Todos tinham medo de morrer; 

ninguém queria morrer. 

 

Hoje, todos cientes de que não vão mais morrer, 

porque na Fase Racional não há morte, que a vida 

continua de um mundo para o outro, de um mundo a que 
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não pertencem, para um mundo a que pertencem, o 

MUNDO RACIONAI.. Saem do mundo externo e 

entram para a eternidade, no mundo eterno, no MUNDO 

RACIONAL. 
 

Agora, estão com a felicidade completa, estão com 

a verdadeira paz completa, com a verdadeira 

fraternidade, paz e amor Racional, dentro da Fase 

Racional. 

Então agora, é ler e reler, para se desenvolverem 

Racionalmente e nascer em todos a Vidência Racional, a 

vidência verdadeira do Aparelho Racional. Com a 

Vidência Racional, todos vendo   o   MUNDO 

RACIONAL e seus habitantes, que são seus irmãos. 

Conversando com eles e sendo orientados por eles, 

porque estão preparados Racionalmente, vindo tudo 

muito naturalmente, sem choque, sem susto, porque já 

estão preparados pelo Conhecimento Racional. 

 

Vejam que alcançaram o último ponto da vida da 

matéria. O último ponto era conhecer e ver o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

Agora, todos vivendo Racionalmente, dentro   da 

Fase Racional, a fase consciente. Vivendo todos felizes 

e contentes para o resto da vida, acabando assim as 

ilusões, os sonhos. Tudo isto, era da fase de animal; a 

fase dos sonhos, das ilusões, das fantasias, das 

ambições, da ganância, da vaidade e do ciúme. 
 

Por conhecerem a nulidade da vida da matéria, 

acabaram com os preconceitos, porque conhecem o 

verdadeiro natural, conhecem o seu ser de Racional e 

antes não conheciam. Conheciam o animal vaidoso, 

pretensioso, ciumento, ganancioso, enfim, uma 
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infinidade de defeitos bem desagradáveis e imperfeitos. 

Muitos tinham até desgosto de serem assim, e outros 

tinham raiva de serem assim como eram, vivendo como 

um animal sem saberem o porquê eram animais e 

dizendo: “- Sou um animal, mas não sei por que sou um 

animal. Isto me revolta! Dizem que sou Racional, mas 

não o porquê sou Racional. Não conheço a origem, a 

minha origem de Racional. Eu sei que sou um livre- 

pensador, um sonhador aventureiro; aventurando sempre 

para ver se consigo os meus ideais, o meu desejo, o que 

meu desejo ambiciona.” 
 

E assim, muitos revoltados de serem animais, 

cheios de defeitos, sem saberem por que são feitos de 

lama, porque matéria é lama. 
 

Sem saberem por que, muitos, humilhados por 

serem como são, diziam: “- Sou de matéria e não sei por 

que sou de matéria. Sou assim e não sei por que sou 

assim. Sou cheio de defeitos e não sei por que sou 

assim, cheio de defeitos. Sou imperfeito e não sei por 

que sou imperfeito.” 

Muitos ficavam indignados de serem seres 

misteriosos e enigmáticos e conjecturavam: “- O que é 

que eu sou? Surgi do nada e não sei por que surgi desse 

nada. Formei-me em um tudo aparente sem saber por 

que, e vivo sem saber coisa alguma do meu ser. O que 

adianta viver, sem coisa alguma de real saber sobre o 

meu ser? E viver estupidamente, é viver como um 

animal. O animal é que não sabe por que assim é. O 

animal é que não sabe por que é um animal. Assim 

estamos vivendo, idênticos aos animais.” 

 

Muitos se revoltavam de serem seres enigmáticos e 

continuavam as suas conjecturas: “- Eu sou um enigma 
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da natureza! Não sei por que sou um enigma! Ninguém 

nunca deu solução destes mistérios. Fazem-se perguntas 

e ninguém nunca respondeu e ninguém responde. Por 

que somos assim como somos? Ninguém nunca 

respondeu. De onde eu vim e para onde eu vou? 

Ninguém nunca respondeu. Por que eu sou de matéria? 

Ninguém nunca respondeu. Onde está minha origem? 

Ninguém nunca respondeu. Por que eu nasci neste 

mundo? Ninguém nunca respondeu. Para que eu nasci 

neste mundo? Ninguém nunca respondeu. Qual a razão 

deste mundo assim ser? Ninguém nunca respondeu. Por 

que eu sou um animal? Ninguém nunca respondeu.” 
 

Uma infinidade de perguntas sem respostas, uma 

infinidade de perguntas e ninguém nunca   respondeu 

nem podia responder, porque quando aí nasceram nesse 

mundo, já o mundo estava feito. 
 

Então, quando aí nasceram, já estavam aí todos 

esses feitos formados e por isso, até hoje todos 

ignorando o porquê do seu ser, o porquê de todos esses 

feitos que existem no mundo e o porquê desse mundo de 

matéria. 

Nasceram do chão sem saber que nasceram do 

chão, pelas transformações que passaram. Enfim, viviam 

aí perdidos e por viverem perdidos, viviam sem rumo, a 

procurarem uma infinidade de rumos para ver se dava 

certo. Nunca que acertaram e nunca que poderiam 

acertar, sempre procurando acertar e sempre tudo por 

acertar, sempre procurando o certo e sempre por 

encontrar o certo e por isso, até hoje viviam aí nesse 

mundo à procura do certo e sempre por encontrar o 

certo. Daí, a multiplicação dos desacertos e dessa forma, 

viviam degradados pela matéria, sem saber por que sem 

ninguém saber dizer por quê. 
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Então, tinham que viver sofrendo a vida inteira sem 

ninguém poder dar solução do sofrimento, por não 

saber. Daí então, se multiplicando o sofrimento de todas 

as maneiras, de todas as formas e de todos os jeitos. 

Vejam que labirinto era o mundo! Que labirinto 

infernal! Quanto mais procuravam viver bem, mais o 

mal se multiplicava universalmente. Todos à procura do 

bem, todos pensando no bem e o mal se multiplicando 

de uma forma tal, irresistível. 

 

Hoje, todos chegando, a bem-dizer, ao auge do 

desespero, devido ao desequilíbrio universal e daí, todos 

tontos, todos sofrendo; uns contra os outros, uma 

balbúrdia infernal universalmente, que chegou a um 

ponto de ninguém ter mais sossego. Todos sem sossego, 

vivendo num labirinto que nunca houve quem 

endireitasse, nunca ninguém endireitou e não podia 

endireitar; por isso, os males se agravaram cada vez 

mais e também as multiplicações das ruínas, as 

multiplicações dos desacertos, as multiplicações das 

confusões, das discussões, das brigas e das guerras. 

Enfim, um pandemônio universal, com todos guerreando 

sempre para endireitar e sempre por endireitar. E por 

viverem sempre por endireitar, o mal sempre a se 

multiplicar. 

 

E assim, vivendo cada vez mais sacrificados, a vida 

cada vez mais sacrificada, a vida cada vez mais penosa, 

a ponto do desespero chegar. Daí o descontentamento 

universal; e por haver o descontentamento, a confusão é 

reinante sempre uns contra os outros. 

 

Estavam num beco sem saída, queriam sair desse 

inferno sem poder. Um inferno que cada vez aumentava 

mais, a ponto de ninguém saber mais o que fazer para 
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ter paz e sossego. A verdadeira vida de bichos, todos 

com medo de tudo, desconfiados com   tudo, 

desconfiando uns dos outros, confiando e desconfiando, 

num desequilíbrio infernal, todos sem garantias. Tudo 

isto dentro da fase de animal Racional. 

 

Por não conhecerem a razão do mundo e a razão da 

vida, tinham mesmo que sofrer muito até que 

conhecessem, como agora estão   conhecendo,   como 

agora conhecem o porquê o mundo assim é e o porquê 

todos assim são, de onde vieram e para onde vão. 

 

Chegou na Terra a fase real da vida, a Fase 

Racional, a Fase Redentora, a fase consciente, a fase da 

abolição da morte. Na Fase Racional não há morte, 

porque a vida continua de um mundo para o outro, do 

mundo a que não pertencem para o mundo a que 

pertencem, o MUNDO RACIONAL. 

 

Então, salve a Fase Racional, a fase mais brilhante 

do Universo, a fase do bem eterno, a fase da eternidade, 

a fase da verdadeira morada de todos. Iodos hoje de 

parabéns! Todos felizes e contentes para o resto da vida. 

 

Hoje, todos dentro do MUNDO RACIONAL, sem 

esperar, com uma das maiores surpresas universalmente, 

porque o animal acostumado com a vida animal, nunca 

pôde supor que algum dia chegasse a ele este 

Conhecimento Racional. O animal nunca esperou por 

semelhante surpresa, ou seja, a descoberta do seu 

verdadeiro Mundo de Origem. O animal sempre viveu 

preocupado com a vida da matéria, sempre preocupado 

com a vida do mal. Eis a razão da multiplicação do 

mesmo. O animal, por ser animal, sempre foi 

materialista,   sempre   considerou   a   matéria   acima   de 
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tudo, como um símbolo divino, mas da lama, porque 

matéria é lama. O animal sempre viveu a sua vida 

inteira preocupado com a lama que é a matéria. Matéria 

é lama e por isso, tudo se acaba em nada, tudo se derrete 

e volta ao que era: Nada! Zero! 
 

O animal, por ser animal, sempre viveu preocupado 

com esse nada. Para o animal, por ser animal, o nada 

que é a matéria, tudo era. 
 

E assim, vivendo mal, multiplicando o mal e 

falando no bem sem o encontrar nunca, devido à 

multiplicação do mal. 
 

Então, o animal, por viver a vida inteira 

preocupado com o mal, com a matéria (a matéria é um 

mal), é que nunca teve tempo de pensar que chegaria o 

dia dele conhecer o seu verdadeiro lugar, o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, 

o mundo verdadeiro da origem do Aparelho Racional, 

porque o animal só olhava para baixo, para o chão. Não 

olhava para cima. 

 

E assim, vivendo horrivelmente nesse degredo 

infernal à procura do bem, falando no bem e multiplicando-

se o mal. Por serem materialistas e por multiplicar-se o mal, 

eis a razão do maior brilhante do mundo ser o mal, e por 

isso, todos são sofredores. 
 

Isto tudo na fase de animal Racional, porque o 

animal Racional nunca soube o porquê de sua categoria 

ser de animal Racional. Então, vivendo estupidamente 

dessa maneira. 
 

Quem vive de ilusões, quem vive iludido, quem 

vive de aparências, quem vive sonhando, vive 
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estupidamente, porque não sabe por que está vivendo 

assim, enganando a si mesmo, mentindo a si mesmo, 

fingindo para si mesmo. Vivendo de aparências para si 

mesmo, mentindo a si mesmo, fingindo para si mesmo, 

aparentando o que nunca foi e nem é, nesse derrotismo 

infernal a ponto de ninguém ter sossego nessa vida, por 

ser uma vida fingida, por ser uma vida negativa, por ser 

uma vida aparente, por ser uma vida que não é de 

ninguém. E por isso, de um momento para outro, acabou-

se a vida. 

 

Então, vivendo nesse cadafalso sem saber por que, 

atrofiados por esse conteúdo de quem vive sonhando de 

olhos abertos e dizendo muitas vezes: “- A vida é um 

sonho, a vida é uma ilusão, a vida é de falsas realidades, 

porque tudo é aparência e nada mais.” Aparências não 

são verdades. 

 

Então, o animal vivendo mal, por viver iludido. 

Quem vive iludido é um traidor de si mesmo e um 

traidor dos demais e dizendo muitas vezes: Neste 

mundo, ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que 

diz, porque tudo se acaba, tudo se transforma para o 

nada e do nada se transforma em outros seres que 

surgindo do nada, acabam em nada! 

 

A vida não deixa de ser um prelúdio de sonhadores 

de olhos abertos, não deixa de ser, para a realidade, uma 

vida morta. Morta porque são mortais. Estão vivos e de 

repente terminou a vida. Então, para que se luta tanto? 

Para que mortificar-se tanto, a troco de nada, pelo nada, 

por tudo acabar em nada? 

 

A vida não é propriedade de ninguém, a vida é uma 

ilusão, a vida é ludibriadora para os que pensam e 
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sonham que a vida é propriedade de si mesmo. A vida 

não é de ninguém, a vida é um mal constituído para 

saberem e conhecerem o porquê desse mundo. 

 

Viveram na fase de animal Racional como 

verdadeiros idiotas, atrás de notas falsas que é a 

constituição da vida. A vida é falsa e por isso, de um 

momento para o outro acabou-se a vida. A vida não é de 

ninguém. É um patrimônio da natureza   que 

proporcionou os seres todos assim, para que 

compreendessem e entendessem seu princípio e seu fim; 

para chegarem todos no seu verdadeiro lugar de 

Racionais puros, limpos e perfeitos. 

 

A vida tinha que ser assim, surgindo do nada, se 

formando em um tudo aparente e terminando em nada, 

por nada ser, por ser produto do nada. Então o que 

adianta lutar tanto por esse nada? Nada! Porque tudo 

termina em nada, mas os iludidos, os fanáticos pela 

matéria, os materialistas, julgavam e pensavam que iam 

encontrar a felicidade na matéria, a felicidade no mal. 

Nunca encontraram nem poderiam encontrar. E por isso, 

acabando todos derrotados pelas   ilusões,   derrotados 

pelas desilusões e dizendo: “É verdade! Tanta lula para 

se realizar na vida do nada, e tudo acabando em nada, 

por a realidade não ser esta. A vida é falsa e traiçoeira e 

não é de ninguém, por isso, de repente termina a vida.” 

 

Vejam como viviam na fase de animal Racional. 

Todos sofrendo, cada qual da sua forma, do seu jeito e 

de sua maneira. Todos penando, uns mais,   outros 

menos, outros a ponto de não resistir mais e outros não 

resistindo mais viver na vida da matéria dizendo: “- Eu 

não agüento mais viver assim, eu não suporto mais esta 

vida, eu não suporto viver assim.” 
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Outros, delirando de fazer dó, de fazer pena, outros 

no fim das agonias, outros agonizando,   outros 

agoniados, outros desesperados e desesperançados  de 

tudo e outros dizendo: “- Eu já perdi as esperanças de 

tudo, eu não tenho mais esperança de coisa nenhuma. 

Sou um derrotado pelas ilusões, pela vida da matéria.” 

 

Matéria é ludibriadora. A matéria é feroz e por 

causa da ferocidade da matéria, sofrem a conseqüência 

da vida. A matéria é monstra, a matéria é selvagem, a 

matéria é ingrata e por isso, judia, judia e maltrata, fere 

e mata. 

 

O que é a matéria? E um mal com aparência de 

bom, um mal destruidor. Por ser um mal destruidor é 

que o mal por si mesmo se destrói. A matéria é um mal 

com aparência de bom, com aparência de divino, com 

aparência de puro, com aparência  de belo, com 

aparência de lindo, com aparência de sublime, com 

aparência de bonito. Tudo isso, para causar a dor, 

ludibriar e desmantelar as aparências. 
 

Então, o que significa a matéria? Um mal, uma 

monstruosidade com aparência de boa, de bela e de 

linda e por ser mal, o mal por si mesmo se destrói e por 

isso, tudo se acaba. 
 

O que é a matéria? Um ser ludibriador, 

sugestionador, emocionador, encantador, pela sua força 

magnética. 

Tudo se acaba, porque tudo não passa de um 

magnetismo, todos   magnetizados por uma serpente que 

é a matéria. A matéria é uma serpente e por isso, fabrica 

gente e come gente, fabrica seus filhos e come os seus 

filhos. É uma serpente, mas por estarem ludibriados e 
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magnetizados pelo magnetismo da matéria, é que 

ficavam completamente cegos e   dominados   pela 

matéria. 

 

Achando que o mal é bonito, achando que o mal é 

encantador, achando que no mal está tudo de bem, de 

belo e vendo na mesma hora que tudo é aparência só, 

por isso, tudo se acaba, mas, magnetizados pelo 

magnetismo da serpente, ficavam os animais como 

verdadeiros materialistas e dizendo: “- Na matéria está 

tudo de bem, está tudo de lindo, está tudo de bom, está 

tudo de bonito, estão as maiores belezas, as maiores 

riquezas.” 

Tudo ilusão, sonho, aparências e nada mais. E por 

assim ser, é que tudo se acaba. 

 

Então, vejam que é um ser ludibriador, um ser 

falso. Todos dominados pela falsidade, fascinados pela 

matéria, iludidos pela matéria. Todos procurando o bom 

e iludidos pelo mal, dominados pelo mal, julgando que 

no mal está o bem e sofrendo as conseqüências, que é o 

sofrimento. E por isso, todos são sofredores. 
 

Isso, na vida, da categoria de animal Racional. 
 

Assim vivia o animal pensando encontrar o bem no 

mal. Nunca que poderia encontrar, como nunca 

encontraram a não ser a multiplicação dos males, como 

aí estão, até que chegaram a esse ponto de não terem 

mais sossego. 

 

Vejam a rica vida do nada que é a matéria, mas, o 

ludibriado pela vida da matéria, o materialista, 

dominado, cego e penitente, ficava satisfeito 

aparentemente em ficar rico no mal. Riquezas do nada, 
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porque tudo acaba em nada, mas, ludibriados e cegos, 

dominados pela matéria, achavam-se satisfeitos   em 

serem ricos no mal. Riqueza aparente e por ser mal, por 

si mesmo tudo se destrói. 

 

Vejam o ponto a que chegaram de desequilíbrio de 

si mesmos, desequilíbrio este que ninguém estava mais 

agüentando nessa vida do nada e de decepções. Hoje 

tem tudo e amanhã não tem nada. Hoje é tudo e amanhã 

não é nada. Hoje está vivo e amanhã está morto. 
 

Por isso, foram qualificados como animais. Só 

mesmo um animal é que podia viver assim. Só mesmo 

animais é que podiam viver assim. Por isso, foram 

classificados como animais Racionais. Porque o animal 

nunca soube por que ele é um animal e por não saber, 

tinha que viver mal e sempre multiplicando o mesmo, 

porque desconhecia, e sendo desconhecedor do seu ser, 

nada podia conhecer de certo. 
 

Então, tinham mesmo que viver nessa incerteza a 

vida inteira, nesse modo estúpido e grosseiro de vida! 

Vida de animal Racional que nunca conheceu o 

verdadeiro bem, somente o mal. Por isso, multiplicando 

sempre o mal e sempre à procura do bem, sempre 

pensando no bem e sempre vítima do mal, sendo vítima 

dos males. Um ser de matéria é um sofredor. 
 

Vejam como viviam tão ludibriados, que chegavam 

ao ponto de ficarem cegos e lutarem pelo mal. para ver 

se encontravam o bem e o verdadeiro bem sempre por 

encontrar. Por tudo ser mal, é que o mal por si mesmo 

se destrói e tudo se acaba. 
 

São lutas inglorificadas, porque nunca encontraram 

o desejado, o bem e por isso, está aí a multiplicação do 
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sofrimento, dos padecimentos e dos horrores da vida. 

Todos horrorizados com a vida e perguntando a si 

mesmos: “- Meu Deus, por que que eu sou assim? Meu 

Deus, por que somos assim? Meu Deus, por que todos 

são assim? Meu Deus, por que este mundo é assim?” 

 

Todos sempre sem respostas, a não ser agora, que 

sabem o porquê dessa papagaiada toda do animal, dessa 

atrofia toda de animal, por serem encantados pela vida 

da matéria, pela vida do mal. 
 

Agora, todos sabendo o porquê dessa tragédia da 

vida da matéria, desse trágico período de animal 

Racional. Todos sabendo, todos conhecendo e dizendo: 

“- É verdade! A fase de animal Racional só serviu 

mesmo para a lapidação do animal Racional. O animal 

tinha mesmo que ser tratado assim, devido a sua 

ferocidade ser uma coisa incalculável. O animal sempre 

foi feroz.” 

Então, tinham mesmo que criar todos esses 

simbolismos para a sua lapidação, para a lapidação do 

animal Racional, por meio de tudo que existe. 

 

A ilusão foi uma lapidação, os sonhos foram uma 

lapidação, as esperanças foram uma lapidação, a fé, as 

crenças, tudo foi para lapidar o animal. Tudo isso foi um 

mal útil, foram uns males úteis, para a lapidação do 

animal Racional. 
 

Foi preciso as fantasias para lapidação do animal 

Racional, as riquezas materiais do mal para a lapidação 

do animal Racional, as aparências para a lapidação do 

animal Racional; enfim, tudo que existiu na fase de 

animal Racional, foram males necessários, males úteis, 

para a lapidação do animal Racional. 
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Os sofrimentos não chegavam, para os 

entendimentos e o animal sempre precisou sofrer para 

entender e aprender as coisas, pois basta ser animal para 

ter todos os males reunidos do seu ser de animal com 

aparência de bom, com aparência de puro e de santo. 

Tudo aparência só. 

 
Vejam quanto já penaram e quanto ainda estão 

penando. 

 

Mas agora, está aí a Fase Racional, a fase do 

verdadeiro equilíbrio do Aparelho   Racional.   Todos 

agora equilibrados Racionalmente, porque chegou a fase 

consciente, a fase em que todos estão ligados ao 

MUNDO RACIONAL, a fase mais brilhante de todos os 

tempos, a última fase da vida da matéria, a Fase 

Racional. 

 
Nesta fase ninguém morre. Ninguém morre porque 

todos estão ligados ao MUNDO RACIONAL. É a 

passagem de uma vida externa para a vida eterna. A 

vida continua, porque ninguém morre, apenas sai desse 

mundo de matéria, ao qual não pertence e continua no 

MUNDO RACIONAL, na eternidade, no mundo dos 

eternos. 

 

Então, ninguém morre mais. A morte existe na fase 

inconsciente, na fase de animal Racional. Por serem 

inconscientes, ninguém tinha consciência do seu ser, do 

porquê do seu ser, do porquê do mundo. Nasciam e 

morriam. Ficavam aí nesse mundo de matéria, nascendo 

e morrendo, nascendo e morrendo, nascendo   e 

morrendo, porque não conheciam o seu verdadeiro 

Mundo de Origem, não conheciam a sua origem, não 

sabiam de onde vieram. 
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Agora, conhecem o seu verdadeiro Mundo de 

Origem. Entrou outra fase no mundo, a Fase Racional. 
 

Agora sim, ninguém morre mais, porque a vida 

continua na eternidade. Saem desse mundo de matéria e 

continuam no MUNDO RACIONAL, no mundo 

verdadeiro do Aparelho Racional. 
 

Então, os que tinham pavor da morte, agora não 

têm mais, porque ninguém morre e sim, sai desse mundo 

e a vida continua num outro, que é o MUNDO 

RACIONAL. Sai desse mundo, porque a matéria já sabe 

que por si mesma se destrói. A matéria não tem valor 

algum. O que tem valor é o que deu causa à matéria, é a 

causa do porquê da vida da matéria. Esta causa é que vai 

para o MUNDO RACIONAL e aqui continua a vida, não 

perdem a vida. 
 

A matéria é da causa da vida. Se não existisse a 

causa, não existia a vida da matéria. Existe a causa que 

é o corpo fluídico. Esse corpo fluídico, que é a causa da 

vida da matéria, é que continua a vida no MUNDO 

RACIONAL. Sai desse mundo de matéria e continua a 

vida no MUNDO RACIONAL. 
 

Então, a vida continua; ninguém morre. Morriam 

quando estavam aí dentro da fase de animal Racional, 

que não saíam daí. A vida estava aí, a causa estava aí e 

por isso, morriam e nasciam, morriam e nasciam, 

morriam e nasciam. Não saíam disso. Cada vez tudo a 

pior, cada vez mais multiplicações dos males. 

 

Agora, já não estão mais assombrados com a morte, 

porque sabem que a vida continua. Ninguém morre na 

Fase Racional. A vida continua, sai desse mundo de 

matéria para o outro mundo, o MUNDO RACIONAL. 
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Vai para o MUNDO RACIONAL o corpo fluídico, 

a causa da vida da matéria. 

 

Vejam que alcançaram o último ponto do mundo, o 

último ponto, que é o fim desse catastrófico mundo de 

matéria, o mundo das lamentações, das lamentáveis 

decepções e dos lamentáveis desastres de todos   os 

jeitos, de todas as formas e de todas as maneiras. O 

mundo das lamentações, o mundo de matéria, o mundo 

do mal. 
 

A matéria é de origem do mal. O mundo satânico, 

por viverem iludidos. Viviam a vida inteira à procura do 

bem no mal, e sempre por encontrar. Encontraram um 

bem aparente, mas, esse não é o bem verdadeiro, porque 

aparências não são verdades. 
 

E assim, estão aí as causas do porquê dessa vida de 

matéria assim ser, na fase de animal Racional, na fase 

inconsciente. Hoje, estão na fase consciente, na Fase 

Racional. 

Agora, hoje, todos no mundo em festa, por saberem 

que não vão morrer mais. Acabou a morte, que era a 

coisa que apavorava todos. Ninguém queria   morrer, 

mas, na fase de animal Racional não tinha outro 

remédio. Nasciam e tinham que morrer. 

 

Na Fase Racional ninguém morre, acabou-se a 

morte, porque a vida continua no MUNDO RACIONAL. 

Sai o corpo fluídico do mundo a que não pertence, o 

mundo de matéria, e vai para o seu mundo verdadeiro, o 

MUNDO RACIONAL, para a eternidade. 
 

Então, a vida continua, acabou-se a morte, não há 

mais morte. 
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Assim, a alegria e a emoção de todos é muito 

grande e aí, eis os festejos. Todos festejando, porque 

ninguém morre mais. Acabou a pena de morte, por ter se 

acabado a fase de animal Racional. 

 

A pena de morte era na fase de animal Racional. 

Agora, chegou a Fase Racional e na Fase Racional não 

há morte, não há pena de morte, porque a vida continua 

na eternidade, no MUNDO RACIONAL. 

 

Que beleza não é! Está aí a verdadeira felicidade! 

Os festejos serão por todos os lados e não é para menos, 

por saberem que não vão morrer mais, porque a vida 

continua no seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL, o mundo do Aparelho Racional. 

 

Hoje, a satisfação universal é grandiosíssima. 

Ninguém se preocupa mais com a morte, porque 

ninguém morre mais. 

 

E assim é lindo viver, saber o porquê está vivendo, 

sentir as coisas como elas são, por tudo ser tão claro, 

por tudo ser Racional. É a mudança da deformação 

Racional para o MUNDO RACIONAL. 

 

Então, a vida continua. Ninguém morre mais e 

dentro da Fase Racional todos recebendo todas as 

orientações precisas para o seu verdadeiro equilíbrio 

Racional. 

 

Agora, o mundo chegou no seu fim. Tudo que tem 

princípio tem fim. Então, chegou a Fase Racional, a fase 

do fim da vida da matéria. O mundo, antes da 

deformação de animal, era a Fase Racional em 

degeneração. 
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O princípio da deformação foi a fase de 

degeneração Racional. 

 

Agora, está aí a Fase Racional, como no princípio, 

antes de serem animais Racionais, era a Fase Racional. 

Foram perdendo as virtudes até se extinguirem, foram 

perdendo as virtudes todas e se extinguiram em cima da 

planície e em cima da resina. Então, o princípio foi a 

Fase Racional, e o fim é a Fase Racional. 

 

Agora, estão na Fase Racional, a fase do fim. Nesta 

fase, estão todos ligados ao MUNDO RACIONAL, e 

uma vez ligados ao MUNDO RACIONAL, saem do 

mundo da matéria e vão para o MUNDO RACIONAL. 

A vida continua de um mundo deformado para a 

eternidade. 

Vejam que agora chegaram todos no seu lugar 

verdadeiro, no MUNDO RACIONAL, sendo todos 

orientados Racionalmente dentro da fase consciente que 

é a Fase Racional. A vida agora sendo Racional, por 

todos receberem a orientação Racional. 

 
Muitos, no princípio, por não   conhecerem, 

julgavam completamente ao seu modo de ver, que fosse 

uma coisa sem importância, como todas que têm 

aparecido aí no mundo da vida da matéria. 
 

Hoje, estão vendo que se enganaram com os seus 

fracos pontos de vista, ao julgarem as coisas sem 

conhecerem, sem saberem se está certo ou se está 

errado. É a mania do animal, sempre fazer julgamentos 

precipitados. 
 

Hoje, estão arrependidos, por verem as provas do 

real conhecimento, da verdadeira origem da 
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humanidade, mas, o animal, por ser animal sempre foi 

assim, sempre julgando o que não conhece, o que não 

sabe, como se conhecesse, como se soubesse. 

Isto, já é da índole do animal. O animal, para tudo 

conhecer é preciso aprender, e só depois que aprende e 

conhece é que deve opinar. 

Hoje, estão vendo que perderam tempo com as 

interpretações errôneas que faziam de acordo como vos 

parecia que fosse. Muitos, de entranhas irregulares, 

julgavam que o mundo de matéria, nunca poderia passar 

disso. Daí para pior sempre, porque o mundo está cheio 

de estórias, e por estar cheio de estórias ninguém se 

compreendia. Uns tantos admitiam tudo que existe no 

mundo, como estórias, julgando que a IMUNIZAÇÃO 

RACIONAL fosse uma estória igual às demais que 

existem, para tudo continuar na mesma. 

Hoje, estão vendo e sabendo que não se trata de 

estórias. Seria estória se fosse algum conto, ou alguma 

estória contada por quem quer que seja, habitante aí do 

mundo da vida da matéria. 

Hoje, estão vendo e sabendo que é um 

conhecimento que vem do MUNDO RACIONAL, 

fazendo a grande revelação da vida do animal Racional. 

Contando o porquê desse mundo de matéria, o porquê 

dessa vida que ninguém nunca deu solução do porquê 

dela. 

Então, muitos, no princípio, julgavam que fosse 

uma estória como outra qualquer que existe aí no mundo 

de matéria. 

Hoje, estão vendo completamente o contrário do 

que pensavam, do que julgavam. Estão vendo que é a 
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maior revelação feita nos últimos tempos da formação 

do Universo, com base porque é do MUNDO 

RACIONAL e com lógica, pelas comprovações 

Racionais. 

 

Mas muitos, já desiludidos de tudo, julgavam que 

tudo que aparecia fosse igual a tudo que existe no 

mundo de matéria. Então os desiludidos de tudo, não 

queriam saber de mais nada. Julgavam pelo seu fraco 

saber, que o mundo tinha que assim ser como é, porque 

o mundo já é muito antigo e ninguém nunca deu 

solução, nem nunca poderia dar solução da formação 

verdadeira do mundo. 

 

Então, muitos julgavam que o mundo fosse como as 

suas entranhas imaginavam que fosse, dizendo o 

seguinte: “- O mundo sempre foi assim e tem que ser 

sempre assim, porque ninguém nunca conheceu o 

princípio nem o fim, para fazer uma revelação certa.” 

 

E assim, muitos perdendo tempo com Os seus 

fracos julgamentos e dizendo mais: “- A vida se resume 

no que é. Ninguém nunca soube dar soluções certas. 

Como é que agora vai aparecer, depois que o mundo já 

passou por tantas fases e por tantos séculos?” 

 

E continua dizendo: “- Isto não cabe na cabeça de 

ninguém que possa aparecer quem nos prove de onde 

viemos e para onde vamos.” 

 

Esses assim, completamente descrentes de tudo e 

julgando o mundo a seu modo de interpretar. 

 

Hoje, todos esses arrependidos, vivem dizendo: “É 

verdade! Eu no princípio duvidei e não quis admitir sem 



281 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 17º O 

 

 

saber o que era. E hoje, estou ciente e vendo que é a 

maior revelação de todos os tempos.” 

 

“Hoje eu estou completamente convicto da 

descoberta do MUNDO RACIONAL, do mundo 

verdadeiro do Aparelho Racional, que somos   nós, 

porque as provas e as comprovações estão todas aí. 

 

As pessoas vendo a Luz Racional, as pessoas vendo 

o MUNDO RACIONAL, as pessoas vendo os habitantes 

e conversando com eles, as pessoas se modificando, de 

ruim para bom. 

 

Enfim, todos tendo as suas melhores e brilhantes 

soluções.” 

“Hoje eu estou vendo que é a maior revelação 

universal. No princípio tudo é assim mesmo. A gente 

quando não conhece, não sabe o que diz e não sabe o 

que faz. Somos mesmo uns verdadeiros papagaios.” 

 

É que a pessoa, que já vive desiludida de tudo, 

julga que tudo que aparece é para iludir. Então, faz o 

seu julgamento ao seu modo de interpretar, para depois 

cair na realidade e dizer: “- É verdade! O errar é da vida 

do animal! Hoje certificado, por curiosidade, do que era 

o Conhecimento Racional, vi e senti que não era o que 

eu pensava. 

Hoje eu me encontrei no Conhecimento Racional, 

vejo e provo que é a maior revelação de todos os 

tempos. A revelação certa que todos procuravam e não 

encontravam; que todos precisavam e não encontravam. 

 

Hoje, existe o Conhecimento Racional, a cultura 

consciente, a CULTURA RACIONAL. 
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Hoje, estou completamente mudado do que fui e do 

que era. Completamente mudado. Hoje eu penso 

Racionalmente, e antes pensava como um animal. Na 

categoria de animal Racional, o animal não sabe o que 

diz, não sabe o que faz, por ser um animal. 

 

Hoje sou Racional, porque estou dentro da Fase 

Racional e antes eu era um animal, por estar dentro da 

fase de animal Racional. Então eu era um animal. O 

animal é um inconsciente, e um inconsciente não sabe o 

que diz, não sabe o que pensa, por ser inconsciente. 

 

Hoje, na Fase Racional, eu sou consciente e por ser 

consciente, sou Racional. Estou dentro da   Fase 

Racional, estou completamente diferente do que eu era. 

 

Eu era um animal Racional inconsciente e hoje, 

dentro da Fase Racional, eu sou Racional, sou 

consciente. Mudei como da noite para o dia, como das 

trevas para a luz, como de um mundo para o outro, do 

mundo das trevas para o mundo da luz. 

 

O mundo das trevas é o mundo do fogo, que é 

iluminado pelo fogo. Esse é o mundo das trevas, e o 

mundo da luz, é o que é iluminado pela Luz Racional, a 

luz verdadeira da origem do Aparelho Racional. 

 

Hoje eu sou Racional, por ser orientado pelo 

MUNDO RACIONAL, vivendo Racionalmente, 

progredindo Racionalmente, feliz, alegre e contente. 

 

Hoje, eu olho para trás e penso o que eu fui, o que 

eu era e digo: É verdade! O atraso parecia um grande 

adiantamento. Eu vivia atrasado e pensava que estava 

muito adiantado. 
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“Hoje é que eu conheço e reconheço o que fui. Um 

animal Racional e por ser animal, inconsciente, livre- 

pensador; julgava que sabia demais, e hoje é que eu 

estou vendo que de certo coisa alguma sabia. Conhecia 

o certo aparente, mas o certo aparente é o certo 

passageiro, é o certo do nada, é o certo sem valor. Então 

hoje, completamente mudado como estou e todos estão, 

é como diz o ditado: saímos do inferno e entramos no 

céu.” 

Para ver como o animal no princípio é tão vaidoso 

e tão endurecido. Nada conhece, mas é convicto de 

grande sabichão, para agora dizer: “- É verdade! A 

sabedoria do nada que valor tinha? Nenhum!” Mas o 

animal julgava que o nada tudo fosse, e hoje vendo 

quanto tempo perdido na categoria de animal Racional, 

julgando o nada tudo ser e vendo que não adiantou nada 

o saber do nada, o saber de um animal. 

 

Que valor tem o saber de um animal? Não tem 

valor nenhum! Porque o animal não sabia por que era 

um animal. 

Então, não sabendo o porquê era um animal, como 

é que podia saber o que estava dizendo e o que estava 

fazendo? 

A vida inconsciente,  a vida dos martelos; 

martelando sempre para ficar na mesma. 

 

Agora, todos dentro do MUNDO RACIONAL e 

dizendo: “- O mundo se encontrou com a sua definição 

certa, a definição Racional. O mundo agora encontrou o 

seu mundo certo, o MUNDO RACIONAL. Agora sim, 

todos na fase consciente vão viver o resto da vida 

alegres, felizes e contentes.” 
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E assim, tudo chega na sua época, no seu tempo e 

no seu dia. Chegou a grande revelação da origem da 

humanidade e de sua criação. A origem do Universo. 

Hoje, todos já sabem de onde vieram e para onde 

vão, porque estão na Fase Racional e na fase de animal 

Racional, coisa alguma sabiam. Sabiam falar muito, 

igual a um papagaio, que não sai das papagaiadas e o 

mundo e a vida sem solução. Essa é a vida de animal 

Racional. 

Agora, a solução definitiva em mãos de todos, a 

vida do MUNDO RACIONAL. 

Hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro Mundo de 

Origem, todos em contacto com seu verdadeiro Mundo 

de Origem e dizendo: “- É verdade! Hoje somos 

Racionais! Hoje. na fase consciente, temos recursos para 

tudo, por vivermos equilibrados Racionalmente! A fase 

de animal Racional foi uma fase muito boa para nossa 

lapidação, para a lapidação do animal Racional.” 

Então, tinha os desiludidos de tudo que já não 

admitiam coisa alguma. Estavam completamente 

desiludidos e dizendo: “- Tudo que existe neste mundo é 

só estórias e contos para nos embromar. Ninguém nunca 

deu solução deste mundo e nunca vai dar. porque o 

mundo é muito velho e muito antigo e ninguém nunca 

deu solução.” 

Muitos pensando   assim,   por   estarem 

completamente desiludidos de tudo e dizendo: “- Este 

mundo é uma coisa indecifrável, que ninguém nunca 

decifrou e ninguém vai decifrar. O mundo é muito 

antigo. Então, agora é que vai aparecer, depois do 

mundo existir há uma infinidade de séculos e de 

veteranas eras? Não é possível!” 
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Isto é comentado assim pelos desiludidos de tudo, 

que dizem: “Isto é uma estória como outra qualquer.” 

 

O animal é assim mesmo. É inconsciente e por ser 

inconsciente, conservava o desequilíbrio   sempre, 

julgando as coisas como bem lhe parecia que fosse. 

 

Hoje, vendo que se enganaram redondamente, 

porque esqueciam que tudo tem o seu dia, tudo tem o 

seu tempo e tudo tem a sua hora. Tudo tem o seu tempo 

de aparecer, tudo tem o seu dia de aparecer, tudo tem a 

sua hora de aparecer. Tudo tem o seu tempo de nascer, o 

seu dia de nascer, a sua hora de nascer. 

 

Mas, por ser um livre-pensador, variante, pensava 

sempre as coisas a seu modo de ver, a seu modo de 

sentir, a seu modo de entender, por viver desiludido de 

tudo, por viver desiludido da ciência, das filosofias, dos 

contos, das estórias. 

 

Chegando a um ponto de desilusão total, não 

admitindo coisa alguma e dizendo: No mundo nada de 

real existe, nada de real há de existir, porque o mundo 

sempre foi assim e sempre será assim. Não há quem 

desvende estes mistérios, estes enigmas. Isto sempre se 

conservou assim.” 

 

Assim sempre procederam os desiludidos   da 

ciência, das filosofias, das estórias e dos contos e hoje 

dizendo: “- É verdade! Eu me enganei redondamente, 

mas tinha que me enganar mesmo, por ser inconsciente, 

por estar na fase de animal Racional. Hoje é que eu vejo 

o quanto errei, porque fui procurar me certificar deste 

conhecimento para fazer as minhas críticas, e acabei me 

encontrando dentro do conhecimento, por encontrar 
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verdades que ninguém nunca disse, que ninguém nunca 

pensou, que ninguém nunca falou. Estou surpreendido! 

Estou surpreso! O Conhecimento   Racional   superou 

tudo! Supera tudo! É autêntico na sua divulgação 

transcendental!   Estou   completamente    emocionado! 

Estou impressionado, feliz e contente, porque está 

descoberto tudo que ninguém nunca imaginou nem 

pensou. 
 

Hoje eu falo com convicção: eu sou Racional! Vejo 

a Luz Racional todos os dias e sinto a orientação do 

MUNDO RACIONAL. Sinto que estou quase totalmente 

imunizado. Hoje sou completamente diferente do que eu 

fui, do que eu era. Como eu mudei! Estou 

completamente mudado. Mudei para melhor. Melhorei 

muito em tudo. Sou outro. Vivia agoniado, agonizando, 

sofrendo e agora acabaram-se as agonias e os 

sofrimentos atordoantes, porque hoje é que eu sei que 

estávamos ligados ao fluido elétrico e magnético. Este 

magnético judiava com todos, fazia de todos uns 

joguetes.” 
 

Está aí em mãos de todos a solução universal, a 

solução Racional, a solução do Aparelho Racional, a 

solução que todos procuravam e nunca   encontraram, 

nem poderiam encontrar, porque não estava aí nesse 

mundo a solução do animal Racional. 

O animal Racional não podia de maneira alguma 

desencantar-se, porque o animal, por ser animal, era 

encantado. Encantado como animal e por ser encantado, 

não sabia o porquê era um animal. Não sabia o porquê 

do mundo assim ser e de todos assim serem. 
 

Viviam encantados, e o encantado não podia de 

forma alguma desencantar-se. Por isso, mantinham o 
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encanto na categoria de animal Racional. O desencanto 

só podia vir de fora, como aí está, do MUNDO 

RACIONAL. O MUNDO RACIONAL é que somente 

podia desencantar o animal Racional, como aí está. 

 

Vejam quantas lutas perdidas, na fase do encanto, 

na fase de animal Racional, na fase inconsciente. 

Quantas lutas perdidas, quantos passos em vão, para 

hoje todos terem a maior desilusão da vida do encanto, 

da vida das aparências, da vida do nada, da vida dos 

sonhos, da vida das fantasias, da vida da mentira, da 

vida da hipocrisia, da vida de sofredores sem solução. 

 

Agora, está em suas mãos a solução universal, a 

solução do Aparelho Racional, a solução de quem estava 

na categoria de animal Racional e não sabia o porquê. 

 

Vejam que hoje alcançaram o fim da vida da 

matéria, o fim da vida da lama. 

 

Hoje, todos de volta para o seu verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL. Hoje, todos 

sabendo que não morrem mais, que a vida continua no 

MUNDO RACIONAL. Saem do mundo da vida da 

matéria a que não pertencem e continua a vida no 

mundo de sua origem de Aparelho Racional, no 

MUNDO RACIONAL. Ninguém morre. A   vida 

continua. 

 

E assim, acabou-se o medo da morte, porque não 

existe mais morte. A vida continua no MUNDO 

RACIONAL. Sai do mundo da matéria e vai para o 

MUNDO RACIONAL. Quer dizer: a vida continua na 

eternidade. Não nascerão mais aí, nesse bosque de lama 

e sofrimento. 
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Hoje, todos dentro do seu verdadeiro Mundo de 

Origem, todos vivendo alegres, felizes e contentes para 

o resto da vida e esquecendo que passaram pela fase de 

lapidação, a fase de animal Racional. Todos vão 

esquecer dessa fase, como esqueceram das demais fases 

que passaram, das fases de selvagens, de quando eram 

selvagens, da fase de monstros, de quando eram 

monstros. Tudo isso esqueceram, e também vão ficar 

esquecidos dessa fase de animal Racional. 

 

E assim, dentro da Fase Racional, todos 

progredindo Racionalmente. A orientação   sendo 

Racional, tudo sendo Racional e tudo dando certo na 

vida de todos, por a fase ser consciente. Todos vivendo 

alegres, felizes e contentes para o resto da vida, e a 

Terra se tornando um Paraíso Racional. Todos vivendo 

Racionalmente, orientados pelo MUNDO RACIONAL, 

o mundo verdadeiro da origem do Racional. 

 

Vejam como agora estão vendo que o mundo é o 

que muitos pensavam que o mundo ia ser. Muitos 

pensavam no que está se passando. Muitos pensavam 

que o mundo seria assim mesmo. 
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O DEVER DE FAZER PROPAGANDA 

DESTE CONHECIMENTO 

 

 

 

 
 

O vivente que vive a favor de sua natureza, vai 

sempre para a frente, se favorece em tudo, tudo lhe 

corre a favor na sua vida. Deve pôr 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 vêm, não deve perder tempo 

para sofrer mais do que já tem sofrido. Pode vencer 

sempre, galgar todos os pontos desejados, não se 

compreendendo que deixe todos os ensinamentos que 

aqui são dados, para continuar com os males que sempre 

o afligiram. 

 

Todos que souberem, todos que lerem, todos que 

escutarem, devem ser propagandistas do que aqui 

conhecem de bem para si e para o próximo, para todos 

os que conhecem e para os que desconhecem. Sim, 

todos procuram o bem de si mesmos, 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. 
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É preciso que o vivente seja um fervoroso 

divulgador do que conhece, para salvar-se e salvar o 

próximo. O mérito do próprio vivente aumenta e tudo 

lhe cresce, tudo lhe reluz de bom e de bem para si. Se a 

propaganda fosse de mal, comprometeria, mas a 

propaganda é só de bem e só pode elevar o vivente cada 

vez mais. É conversando amavelmente que o vivente se 

entende. E por isso, é dever de todos, mui 

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 beneficio nenhum trazem, 

entrem com este assunto, o conhecimento da salvação 

eterna, da IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para o bem de 

todos e de si mesmos. 

 

Expliquem as verdades que aqui estão expostas, 

com a máxima delicadeza, conversando com calma para 

atrair a atenção e a compreensão do próximo. 

 

O bem, não é uma coisa para pôr-se em discussão e 

sim, uma forma de orientação que todos devem 

conhecer, porque todos o procuram no mundo. E o 

vivente que se esforçar pela divulgação desta Obra, 

chegará a um ponto jamais esperado, que nunca sonhou, 

em virtude da sua obediência e persistência. 
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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, pois 

muitas vezes, pela inocência, começam a dizer asneiras, 

quando se negam a deixar a sua religião para seguir 

outra. É preciso fazer ver ao próximo que isto não é 

religião, é um conhecimento independente de qualquer 

doutrina ou seita. 

 

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 muito superior 

ao vosso. Não é espírito. É um vivente como os daí da 

Terra, diferente apenas, porque não é terreno. 

 

Espíritos são viventes que habitam o vácuo entre a 

Terra e o sol e que nunca saíram disso, sempre em 

expiações e experiências. O RACIONAL SUPERIOR é 

de um mundo muito superior ao vosso e comunica-se 

com os habitantes da Terra, por serem estes, feitos da 

mesma natureza e por isso, terem a faculdade de uma 

comunicação natural. 

 

O espírito comunica-se com os habitantes   do 

mundo por meio de irradiações e os Habitantes do 

MUNDO RACIONAL fazem suas comunicações através 

da Imunização. A irradiação é aí desse mundo elétrico e 
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magnético e a Imunização é do MUNDO RACIONAL, 

que fica muito acima do sol, com seus habitantes e 

progresso muito diferente 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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OS HABITANTES DO ESPAÇO 

FORAM MUITO ÚTEIS PARA AJUDAR A 

LAPIDAÇÃO DO ANIMAL RACIONAL. 

 

 

 
 

Agora, todos dentro da Fase Racional, conversando 

e se entendendo com os Habitantes do MUNDO 

RACIONAL que são seus irmãos. Vendo todos eles, por 

possuírem a Vidência Racional que é do verdadeiro 

natural do Aparelho Racional. 

 

Conversando, entendendo-se e vendo os habitantes 

do seu Mundo de Origem e daí, o progresso lívido, o 

progresso Racional, por serem orientados pelo MUNDO 

RACIONAL, pelos Habitantes do MUNDO RACIONAL 

e tudo dando certo na vida de todos. 

 

Uma insignificante comparação: assim como aí no 

elétrico e magnético, tinham contacto com os espíritos, 

com os guias, com os habitantes do espaço, e recebiam 

comunicações desses habitantes do espaço, orientações 

e intuições; assim como os médiuns videntes os viam 

conforme eles entendiam de se apresentar, como bem 

lhes parecia no momento que fosse preciso; assim como 

tinham esse contacto com os habitantes do mundo 

invisível, conversando com os caboclos que assim se 

identificavam sem serem caboclos, com os espíritos de 

pretos velhos, que assim se identificavam, mas não eram 
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espíritos de pretos velhos nem de pretas velhas, de 

médicos, ou do que eles entendiam de se identificar. 

Assim como tinham esse contacto com o mundo elétrico 

e magnético, ligados ao MUNDO RACIONAL, o 

contacto já é diferente, por ser do seu verdadeiro Mundo 

de Origem. 

Então, o contacto é diferente. Aí no mundo dos 

espíritos, do vácuo do elétrico e magnético, os espíritos 

mantinham os mistérios, os enigmas e o sofrimento, 

porque são deformados também, embora, em categoria 

superior aos habitantes da Terra. Por serem deformados, 

não sabiam dar soluções ou solução de onde vieram, 

para onde vão, como foram feitos, nem de que foram 

feitos. Sabiam tanto quanto os habitantes da Terra, ou 

melhor, um pouquinho mais, porque eram eternos ou são 

eternos. 

Os espíritos pertencem à parte de animal Racional, 

à parte do elétrico e magnético, à parte inconsciente; e 

os viventes, tinham eles contacto com eles,   os 

invisíveis, com os habitantes do espaço, que se 

identificavam como bem entendiam. Com os Habitantes 

do MUNDO RACIONAL, que são seus irmãos, do 

mundo da vossa verdadeira origem, da origem do 

Aparelho Racional, nasce então a Vidência Racional e 

vêem tudo quanto é de Racional. Como aí na fase de 

animal Racional tinha os médiuns videntes que viam 

isto, que viam aquilo, que viam esse, que viam aquele, 

na Fase Racional, muito melhor ainda, porque   a 

vidência é do verdadeiro natural do Aparelho Racional. 
 

Então, como Aparelho Racional nasce a vidência 

natural da origem de Racional e ao nascer a vidência do 

seu verdadeiro natural vêem tudo quanto é de Racional e 

entram em contacto com os Habitantes do MUNDO 
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RACIONAL, do seu verdadeiro Mundo de Origem, 

vendo todos, conversando com todos, dialogando com 

todos seus irmãos, sendo orientados por eles e o 

progresso sendo Racional. Isso na fase consciente, na 

Fase Racional. 

Na fase de animal Racional, os habitantes do 

espaço foram muito úteis, para ajudar a lapidação do 

animal Racional, mas por a fase ser inconsciente não 

saíam disso, porque, eles são inconscientes também, por 

pertencerem à deformação aí do elétrico e magnético, 

por pertencerem à deformação Racional, por isso, é que 

nunca eles puderam desvendar os mistérios, os enigmas. 

Mantinham os sofrimentos de todos, não tinham solução 

para dar solução da situação deles, da situação da 

origem do mundo em que habitam e da origem de todos 

os seres. Então não saíam disso, como nunca saíram, 

marcando passo sempre, por isso, chama-se: espiritismo. 

Todos em experiências, à procura do certo a vida inteira 

e sempre por acertar, por ser espiritismo. São seres da 

fase inconsciente e por serem seres da fase inconsciente, 

nunca que poderiam acertar. E assim, todos por acertar, 

todos procurando acertar e sempre por acertar, por 

pertencerem à fase de animal Racional, a fase 

inconsciente. 

Agora, na Fase Racional já é diferente, porque 

estão ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem e 

estando ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, ao 

terminar a vida da matéria, não nascerão mais aí, porque 

estão dentro do seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL, não nascerão mais aí, na vida da 

matéria. 

Vejam como é a fase consciente e como é a fase 

inconsciente. 



296 
 

CULTURA RACIONAL – 17º O 

 

 

Na fase consciente, na Fase Racional tudo dando 

certo na vida de todos e na fase inconsciente, todos em 

desacerto sempre, por serem inconscientes. Então   a 

parte espiritual é da parte inconsciente, da fase de 

animal Racional e a parte consciente é a parte Racional, 

todos aparelhados no MUNDO RACIONAL, todos 

unidos ao MUNDO RACIONAL, todos ligados ao 

MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro do Aparelho 

Racional. 

E assim, ligados ao MUNDO RACIONAL, ao 

terminar a vida desse corpo de matéria, não nascerão 

mais aí e sim, no MUNDO RACIONAL, por estarem 

ligados ao MUNDO RACIONAL. 
 

Agora todos em contacto com os Habitantes do 

MUNDO RACIONAL que são seus irmãos, todos 

orientados por eles, fazendo conferências com eles, por 

adquirirem a Vidência Racional, a vidência do seu 

verdadeiro natural de Aparelho Racional, de Origem 

Racional, vendo-os, dialogando com eles, conversando 

com eles e tudo dando certo na vida de todos, por o 

progresso ser Racional, orientado pelo MUNDO 

RACIONAL. 
 

Todos vivendo alegres, felizes e contentes para o 

resto da vida, até o término dessa vida de matéria. Então 

agora sim, todos chegaram no seu verdadeiro lugar, no 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. Agora, é a persistência na leitura para os 

que ainda não possuem a Vidência Racional, e por meio 

da persistência na leitura desenvolverem-se 

Racionalmente e daí nascer a Vidência Racional em 

todos e tudo quanto é de Racional. Todos vendo os seus 

irmãos, dialogando com eles, conferenciando com eles e 

tudo dando certo na vida de todos e daí o prolongamento 
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dos anos de vida, por todos receberem o tratamento 

Racional, o tratamento consciente,   o   tratamento 

positivo, então daí o prolongamento dos anos de vida, 

por tudo dar certo na vida de todos, por estarem dentro 

da fase consciente, a Fase Racional. 

 

E assim, todos felizes e contentes, por verem e 

conversarem com os puros, limpos e perfeitos do 

MUNDO RACIONAL, por possuírem a Vidência 

Racional. 
 

Todos dentro do seu verdadeiro Mundo de Origem, 

o MUNDO RACIONAL, com um progresso   muito 

lindo, um progresso Racional, um progresso de paz 

eternamente e de amor Racional. 
 

Então, é preciso que leiam e releiam para se 

desenvolverem Racionalmente e por meio da leitura, por 

meio do Conhecimento Racional, nascer em si e em 

todos a Vidência Racional. Uns já possuem a Vidência 

Racional e outros por possuir. 

E assim, vejam que o mundo de matéria vai se 

tornar um verdadeiro Paraíso Racional, todos se 

compreendendo, acabando tudo quanto é de mal e tudo 

quanto é de ruim, por tudo ser Racional. 

 

E assim, todos tendo prazer imenso de viver, por 

viverem felizes e contentes, não havendo mais males na 

vida de ninguém, não havendo males no corpo de 

ninguém, por estarem desligados da parte magnética e 

elétrica, por estar desligado do corpo a parte animal, que 

é a parte magnética e a elétrica. 
 

Todos iluminados noite e dia, dia e noite pela Luz 

Racional, a luz verdadeira do Aparelho Racional. Todos 
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vivendo como nunca viveram, todos tendo prazer de 

viver, por viverem felizes com a verdadeira felicidade, a 

verdadeira fraternidade de paz e amor. Que grande 

esplendor é a vida Racional, a vida somente do 

verdadeiro bem, por todos estarem desligados da parte 

do mal que é a parte magnética, ficando ligados ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL 

e daí o fim da vida da matéria, o fim do mundo de 

matéria. 
 

Que beleza angelical! Que beleza Racional! Que 

grandiosidade nunca vista, chegam até a ficar 

deslumbrados e impressionados, o que não é para 

menos. Está aí a Fase Racional, a fase verdadeira do 

MUNDO RACIONAL, de origem de todos. Todos de 

volta de onde saíram, porque todos são de Origem 

Racional, todos saíram do MUNDO RACIONAL   e 

agora todos de volta para o MUNDO RACIONAL, o 

mundo de sua verdadeira origem. Todos voltando à 

origem porque a origem é Racional, voltando tão 

naturalmente, tão simplesmente. 
 

E assim, vejam a mudança de uma fase para outra, 

da fase inconsciente, a fase de animal Racional para a 

fase consciente, a fase de Aparelho Racional. Não é para 

menos a grande alegria e a grande satisfação de todos, 

agora todos muitíssimo alegres e muitíssimo contentes, 

por estar definida, com base e lógica, a situação de 

todos e a situação do mundo. Então há imenso prazer de 

viverem felizes e contentes, por todos serem orientados 

pelos seus irmãos, puros, limpos e perfeitos do MUNDO 

RACIONAL, o mundo da verdadeira origem do 

Aparelho Racional. 

Todos orientados pela sua origem, pelo mundo de 

sua origem verdadeira e daí, tudo dando certo na vida de 
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todos. Muito certo mesmo, por tudo ser Racional, por a 

orientação ser Racional, por a orientação ser consciente, 

por a orientação ser positiva.   Magnanimamente 

Racional, a maior grandiosidade universal,   a definição 

do ser Racional, a definição da origem de Aparelho 

Racional, a solução da origem do ser Racional. 
 

E assim, todos dentro da Fase Racional, todos 

alegres, todos felicíssimos, o que não é para menos a 

emoção de todos. Muitos, ficando até impressionados e 

dizendo: “- É verdade! Até que chegamos ao nosso lugar 

verdadeiro, custou, mas chegou, tudo tem o seu dia, o 

seu tempo, chegou o tempo, chegou o dia e estamos de 

parabéns para o resto da vida.” 

E assim, no mundo ou na fase inconsciente 

penaram muito para lapidação de todos. Os espíritos, os 

guias, os protetores, os habitantes do espaço, todos eles, 

serviram para a lapidação do animal Racional, ajudaram 

muito a lapidar o animal Racional com boas intuições, 

com boas orientações, com boas comunicações,   mas 

com esta vida aparente, com esta vida provisória, neste 

tudo sem solução, ficaram nessa fase marcando passo 

para serem lapidados. Então, o espiritismo de todas as 

espécies, exerceu grande função para a lapidação do 

animal Racional, com trabalhos, com suas   intuições, 

com suas comunicações. Existindo então, a parte do mal 

no espiritismo e a parte do bem aparente, um bem 

provisório, um bem sem garantias, um bem sem lógica e 

sem base, mas serviu muito para a lapidação do animal. 
 

E assim, como tinham contacto com os invisíveis aí 

do encanto, da deformação Racional, desta degeneração 

Racional, assim como tinham contacto com os espíritos, 

então agora na Fase Racional terão contacto com os 

Habitantes do MUNDO RACIONAL puro, limpo e 
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perfeito que são seus verdadeiros irmãos, do seu mundo 

verdadeiro de origem, o MUNDO RACIONAL. Agora é 

todos lerem e relerem para, por meio do Conhecimento 

Racional se desenvolverem Racionalmente e nascer em 

todos a Vidência Racional e por meio da Vidência 

Racional todos vendo então, o MUNDO RACIONAL, o 

mundo da eternidade, o mundo dos puros, limpos e 

perfeitos como já foram também, porque são de Origem 

Racional. 

 

Conhecendo a sua origem, vendo a sua origem, 

falando com seus irmãos, dialogando com eles, 

conversando com eles, vendo-os, por terem a vidência 

do seu verdadeiro natural, a Vidência Racional e daí, 

tudo dando certo na vida de todos, com a verdadeira 

felicidade, a verdadeira fraternidade, a verdadeira paz e 

amor Racional. 

 

Então agora, você que está lendo é fazer por onde, 

ou todos fazerem por onde, se desenvolverem 

Racionalmente, por meio da persistência da   leitura, 

lendo e relendo, lendo e relendo e aí se desenvolvendo, 

desenvolvendo até ficar desenvolvido de todo e nascer 

em si a Vidência Racional e com a persistência na 

leitura vencer Racionalmente. 

 

E assim, a maior grandiosidade de todos, todos em 

contacto com os puros, limpos e perfeitos que são os 

Habitantes do MUNDO RACIONAL, com o seu 

progresso de pureza do MUNDO RACIONAL. 

 

Muitos já conseguiram a Vidência Racional   e 

outros por conseguirem. Muitos já estão vendo a Luz 

Racional e outros ainda não, por falta de persistência na 

leitura. Às vezes têm persistência na leitura, mas o 
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cérebro ainda está muito perturbado ou muito 

conturbado, pela vida da matéria, pelas preocupações 

materiais. Então esses com o cérebro muito conturbado, 

precisam de muita persistência na leitura para serem 

tratados fluidicamente, para se equilibrar Racionalmente 

e equilibrar o cérebro Racionalmente. 
 

Mas para ficarem curados é preciso a persistência 

na leitura. 
 

E assim, a fase de animal Racional, é tão diferente 

da Fase Racional. Na fase de animal Racional, a vida do 

animal é uma vida desequilibrada, uma vida de 

multiplicação do desequilíbrio por ser animal. O animal 

por ser animal, só vinha multiplicando o mal, como 

estão vendo aí, o desequilíbrio universal. E daí, a 

multiplicação dos desastres de todas as espécies e de 

todas as formas, a multiplicação dos crimes de todos os 

jeitos, de todas as formas, de todas as maneiras, por 

serem animais. O animal só tinha que multiplicar o mal 

de si mesmo, para si mesmo e para os demais. 
 

Vejam que há cem anos passados, não existia o que 

existe hoje de mal. Há cem anos passados viviam mais 

em paz, mais tranqüilos, então vieram multiplicando os 

males até chegarem a este ponto de desequilíbrio total, 

cometendo as maiores loucuras, os maiores absurdos, os 

crimes hediondos. Então multiplicaram os males   de 

todas as maneiras, de todas as formas, de todos os jeitos. 
 

Há cem anos passados não existia nada do que 

existe hoje. Os males eram muito menores. Existiam 

males sim, mas muito menos e por isso, as pessoas há 

cem anos passados duravam muito mais, a duração era 

mais longa; há duzentos anos passados mais longa 

ainda;    há    trezentos    anos    mais    longa    ainda;    há 
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quatrocentos anos mais longa ainda e há seiscentos anos 

passados mais longa ainda. Então, vieram multiplicando 

o progresso da degeneração e multiplicando o progresso 

da degeneração veio a multiplicação dos males, a 

multiplicação da destruição, até que chegaram ao auge 

da destruição sobre todos os pontos de vista, de crimes, 

de desastres, enfim de tudo como está aí, a poluição 

envenenando tudo, envenenando todos, acabando com 

tudo, acabando com todos, doenças que nunca existiram, 

surgiram e se multiplicaram cada vez piores. 

Tudo isso, por estarem na categoria de animal. O 

animal por ser animal é inconsciente e por ser 

inconsciente tinha mesmo que assim ser, em vez de 

multiplicar o bem, por ser inconsciente multiplicava o 

mal, por ser inconsciente é que vivia de aparência, por 

ser inconsciente é que vivia de ilusões, por ser 

inconsciente é que vivia de esperanças, por ser 

inconsciente é que vivia caducando a vida inteira, por 

ser inconsciente é que não sabia de onde veio, nem para 

onde vai. Por serem inconscientes  é que nunca 

souberam, o porquê, que aí nasceram e para que, aí 

nasceram. Por serem inconscientes  é que nunca 

souberam o porquê eram animais Racionais. Por serem 

inconscientes é que viviam à procura do certo a vida 

inteira e sempre por acertarem. Por serem inconscientes 

é que viviam multiplicando o desequilíbrio até ao ponto 

de ficarem desentendidos e ficarem uns contra os outros 

e daí, o desequilíbrio se multiplicando cada vez mais, 

por serem inconscientes. 

O inconsciente não regula, por isso, é um livre- 

pensador, vive variando a vida inteira e quem varia é um 

doente, um doente com aparência de bom. Nunca soube 

o porquê sempre foi variante, variando a vida inteira, o 

pensamento desregulado, sem saber por que, então uns 
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perguntavam: “- Por que eu sou assim? Ninguém nunca 

me disse por que eu sou assim, por que nós somos 

assim. Nunca houve quem dissesse por que nós somos 

imperfeitos, cheios de defeitos.” 

E assim, a vida do inconsciente sempre foi de 

agonias, noite e dia, todos agonizando à procura do bem 

e sempre por encontrar o bem. 
 

Assim, vivendo dessa maneira horrivelmente, 

tenebrosamente por sofrerem a vida inteira, uns mais, 

outros menos e outros que já não agüentam mais e 

outros que não agüentando mesmo, terminam a sua 

existência. Está aí a vida dos doentes variantes, dos 

inconscientes. Então outro diz: “- É verdade! Ninguém 

nunca disse o porquê nós somos assim, imperfeitos, 

cheios de defeitos, feras bravias e indomáveis.” Ainda 

mais dizendo: “- É verdade! Tudo é aparência, aparência 

só, ilusão só. Vivemos aqui iludidos, iludidos por tudo, 

sem saber por que, sem saber a causa de vivermos 

assim, iludidos a vida inteira.” 

 

E assim, vejam a vida do animal Racional como 

sempre foi uma vida chocante, por o sofrimento ser 

atordoante. Por o sofrimento ser atordoante, todos sem 

paz, todos querendo paz sem ter, todos querendo 

sossego sem ter, todos desassossegados,  todos 

preocupados, todos nervosos, todos aflitos, todos com 

medo, todos desconfiados com tudo, todos   sem 

confiança em coisa alguma, fingindo confiar e 

desconfiando sempre. 
 

Assim é a vida do animal Racional, uma vida 

horrorosa. Todos com medo de tudo, desconfiando de 

tudo, duvidando de tudo, um desequilíbrio infernal, por 

serem seres inconscientes. 
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Por estarem na categoria de animal Racional, 

desconheciam a causa de assim serem, nunca 

conheceram, estão conhecendo agora na Fase Racional, 

na fase consciente, na fase positiva e não na fase de 

animal que sempre foi uma fase negativa, por isso, tudo 

nega e por tudo negar, hoje é uma coisa, amanhã é 

outra, por tudo negar, é que tudo se acaba. A Fase 

Racional já é muito diferente da fase de animal 

Racional, por ser positiva, por ser consciente. E assim, 

não é bem se acaba e sim tudo se transforma. 
 

Vejam que fase horrorosa, que fase espinharenta, 

que fase tormentosa, que fase dolorosa, que fase 

tenebrosa, a fase de animal Racional, a fase do 

permanente desassossego, a fase das aparências,  de 

todos viverem aparentando o que não são, a fase da 

hipocrisia, a fase do fingimento, da falsidade, da 

ganância, das ambições, das traições, dos crimes, dos 

insaciáveis, a fase horrorosa, porque o animal   nunca 

está satisfeito com o que tem, sempre foi insaciável. É 

do animal, quanto mais tem mais quer. 
 

O animal nunca está satisfeito, por ser um doente 

que vive variando. O pensamento não pára, vive 

variando, pensando uma infinidade de coisas, uma 

variação muito grande. Então é um desregulado por 

completo, um louco, um doente e daí, a multiplicação do 

sofrimento, a multiplicação dos tormentos, a 

multiplicação do desequilíbrio, porque o animal   não 

sabe o que é equilíbrio. Por ser animal é instável, 

aparenta ser bom, puro, santo, perfeito; aparenta ser 

sempre aquilo que nunca foi, sempre aparentando o que 

não é. 

E assim, vejam, que é ridículo o comentário da 

categoria de animal Racional, é ridículo, mas é preciso 
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para sentir bem a posição da fase de animal Racional, a 

fase inconsciente. 

 

Hoje, está aí em suas mãos a fase de recuperação, a 

Fase Racional, a fase do verdadeiro equilíbrio de todos, 

o equilíbrio Racional. 

 

E assim, na fase de animal Racional, o espiritismo 

nunca pôde equilibrar ninguém, por ser espiritismo, por 

ser aí da deformação e por o espiritismo ser também 

uma parte desequilibrada, por ser deformada. Espíritos 

também são seres deformados e, portanto não podiam 

equilibrar ninguém, pelo contrário, só   tinham mesmo 

que desequilibrar e está aí o desequilíbrio universal. 
 

Muitos com essa mania de espiritismo, se 

desenvolvendo com os invisíveis, acabaram no hospício, 

acabando loucos, variando, aluados, obsedados e por 

assim ser, é que o espiritismo sempre foi tido como uma 

fábrica de loucos, por muitos irem parar no hospício, 

atuados, obsedados, desequilibrados. Por ser tudo, da 

deformação, não podia trazer o equilíbrio, como muitos 

julgavam que podiam alcançar e a pessoa ficava 

obsedada, atuada. 
 

Então, para defender a tese, diziam logo: “- Ah! 

Isto é uma provação que fulano ou fulana estão 

passando.” Não diziam que eram vítimas de uma forte 

atuação magnética, não sabiam falar a realidade, porque 

a realidade não conheciam, então diziam: “- Isto é uma 

provação.” 

E assim o hospício ficando cheio desses fanáticos, 

desses embriagados, sendo o espiritismo uma fábrica de 

loucos, por isso, os hospícios estão cheios de vítimas. 

Tudo isso serviu para lapidação do animal Racional, 
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concorrendo assim, para lapidar o animal Racional. 

Vejam a fase crítica, a fase de animal Racional. A fase 

de sofrimento, a fase de sofredores para lapidação dos 

seres. 
 

E assim, a fase de animal Racional, já se acabou e 

tudo que pertence à fase, já não tem mais função. Então, 

acabou a missão dos espíritos na Terra. Todos se 

recolhendo ao seu lugar, por ter acabado a fase que os 

mantinha para ajudar a lapidar o animal Racional. Ainda 

têm muitos da parte do mal, que, estão aí, teimosos, mas 

não tardam a se recolherem ao seu insignificante lugar, 

porque a missão dos espíritos, já se acabou. Existem aí, 

ainda, espíritos rebeldes que são da parte do mal e que 

ainda estão elaborando, mas que não tardam também a 

se retirar, porque já sabem que a sua missão se acabou. 

A fase de animal Racional já se acabou e já entrou outra 

fase, a Fase Racional e a Fase Racional vai botando 

todos em seus lugares. Os que aí ainda estão elaborando 

a título de exploração comercial, se baseando nos 

invisíveis, esses acabam mal, porque já foi encerrada a 

missão dos espíritos. 
 

Vejam quanta caduquice, quanta infantilidade, 

quanta bestiologia, quanta heresia, quanta hipocrisia e 

quanta falsidade, quanta ilusão e quanta mentira, dos 

falsos mestres, que estão sofrendo as conseqüências de 

sua inconsciência. 

E assim, hoje chegou a Luz Racional, chegou a 

Fase Racional e tudo isso terminando por completo, 

porque já chegou a hora há muito. Então agora tudo é 

Racional, porque está aí a Fase Racional, está aí a Luz 

Racional, está aí a Vidência Racional, está aí o MUNDO 

RACIONAL, porque estão aí os habitantes   puros, 

limpos e perfeitos do MUNDO RACIONAL. 
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Então agora sim! Agora é que estão começando a 

viver Racionalmente, porque estão conhecendo o que é 

Racional Tu que estás lendo, vejas como já mudaste 

tanto como do preto para o branco, como vivias e como 

vives. Como vivias como inconsciente e como vives 

hoje como consciente. Como mudaste? Quem foste? 

Como tu eras? E como tu és hoje! 

 

E assim, vejam como já melhoraram bastante! 

Como já melhoraste bastante? E daqui para frente 

melhorarão muito mais ainda, mas têm que ler e reler, 

ler e reler, para se desenvolverem Racionalmente, por 

meio do Conhecimento Racional, por meio do 

desenvolvimento Racional. 

 

Então agora, é inconveniente perder mais tempo, 

chega de perder tempo, tratem de ter o Livro nas mãos 

noite e dia, porque a vida é curta e por mais que venha o 

prolongamento dos anos de vida, não deixa de ser uma 

vida curta, ninguém mais vai a duzentos anos. Então, 

não percam mais tempo, tratem de ler e reler para se 

imunizarem o mais rápido possível. E assim, hoje todos 

dentro da Fase Racional. 

 

O animal com a vida pavorosa e horrorosa chegou a 

um ponto tal, de uma maneira tal que não confia mais 

em coisa alguma, desconfia de tudo até de si mesmo, 

porque o animal chegou ao ponto de não ter com quem 

contar nem onde se agarrar e daí, o desrespeito a tudo, 

como está aí, a pavorosa situação e calamitosa situação 

universal. 

 

E assim, a vida chegou no auge do seu 

desequilíbrio, uns contra os outros por nada, fazendo 

mal uns aos outros por nada. A situação chegou a um 
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ponto tal, que cometem as maiores loucuras, os maiores 

absurdos contra si mesmos. 

 

Hoje, todos vivem sobressaltados. Acabou a paz, 

acabou a tranqüilidade, acabou a alegria e o prazer 

verdadeiro das coisas. Hoje é como estão vendo, a vida 

calamitosa do animal Racional, o animal não tem 

sossego nem de dia nem de noite. Acabou o sossego do 

animal Racional, o animal Racional vive perturbado 

noite e dia e perturbando uns aos outros. 

 

E assim, uns procurando a paz sem encontrar, 

procurando sossego sem encontrar, procurando a 

tranqüilidade sem encontrar, procurando o bem sem 

encontrar. 

 

A vida chegou no auge do desequilíbrio, devido a 

fase de animal ter se acabado. Esta é que é a causa de 

todo esse desequilíbrio. 

 

Agora chegando a Fase Racional para recuperação 

de todos que viviam agonizando, ou que vivem 

agonizando, entrando a Fase Racional, dando a todos o 

que todos estão procurando, o que todos estão 

precisando, a paz verdadeira, a fraternidade e o amor, o 

equilíbrio verdadeiro, o equilíbrio Racional. 

 

Então, dentro da Fase Racional, o Aparelho 

Racional, tem com quem contar, contar com o MUNDO 

RACIONAL, com os Habitantes do MUNDO 

RACIONAL, vivendo conscientemente dentro da Fase 

Racional com a multiplicação do progresso Racional, o 

progresso consciente, o progresso positivo. Na fase de 

animal Racional completamente ao contrário, a fase 

inconsciente, a fase negativa, tudo negando, a ponto de 
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ficarem tontos, sem saber o que fazer, para atinar o 

realejo que é a vida, completamente desafinada. Então 

muitos, não tendo o que fazer, começam a culpar aos 

que não têm culpa nenhuma do sofrimento de ninguém, 

culpando uns aos outros, como se houvessem culpados. 

Não são culpados por não conhecerem a fase que entrou 

e por não saberem que a causa do sofrimento é a fase de 

animal que se acabou e não conhecerem a fase que 

entrou. Portanto, culpadas são as leis naturais, as leis da 

natureza e ninguém mais. Ninguém é culpado do 

sofrimento de ninguém, a causa do desequilíbrio foi a 

fase ter se acabado e não conhecerem a fase que entrou 

a governar, a Fase Racional. Então, ninguém é culpado, 

mas por serem inconscientes começam a botar a culpa 

uns nos outros, como coisa que alguém fosse culpado do 

sofrimento de alguém. 
 

Hoje, estão vendo, estão conhecendo que tudo isso 

partiu de um fator natural, a mudança de fase da fase de 

animal Racional para a Fase Racional. A Fase Racional 

vem substituir a fase que se acabou, a fase de animal 

Racional, que já se acabou há muito. Se conhecessem 

logo no princípio e fizessem a propaganda para que 

todos conhecessem a Fase Racional, não chegavam a 

tanto, não chegariam a tanto, mas agora estão 

conhecendo em tempo a Fase Racional. 
 

Não há sofrimento sem causa. A causa do 

sofrimento foi a fase de animal Racional ter se acabado 

e ficarem todos desamparados, desprotegidos pela fase 

que se acabou e terem entrado em desespero, em agonia 

permanente. 

E assim, ninguém é culpado do sofrimento de 

ninguém, mas quem não conhece ou quem não conhecia 

os movimentos naturais da natureza, das mudanças de 
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fase, começa a bolar culpa em cima deste ou daquele, 

responsabilizando esse ou responsabilizando aquele. É 

por causa desse, é por causa disso, é por causa daquilo. 

Não é por causa de ninguém. Ninguém tem culpa do 

sofrimento de ninguém. São os efeitos produzidos pela 

mudança da fase de animal Racional, para Aparelho 

Racional. 

 

Agora, todos com o conhecimento da Fase 

Racional. Tudo e todos chegando no seu verdadeiro 

lugar, que é a Fase Racional. Todos recebendo as 

orientações precisas do MUNDO RACIONAL para o 

seu verdadeiro equilíbrio Racional e daí, vivendo felizes 

e contentes, por tudo começar a dar certo na vida de 

todos. 

Agora, a Fase Racional em vigor. Todos dentro da 

Fase Racional, colaborando com o   MUNDO 

RACIONAL e sentindo os efeitos deslumbrantes da 

colaboração e do progresso Racional. 
 

Todos em contado com o MUNDO RACIONAL, 

ligados ao MUNDO RACIONAL e recebendo a 

orientação Racional, a orientação consciente e tudo 

dando certo na vida de todos, por todos serem 

orientados Racionalmente. 
 

E assim, o progresso Racional é muito diferente do 

progresso do animal Racional. O progresso do animal 

Racional é o progresso inconsciente e o inconsciente, 

por ser inconsciente, sofre sempre. É o progresso de 

sofredores e da multiplicação do sofrimento, por ser 

inconsciente.   O inconsciente não tem estabilidade por 

ser inconsciente. O inconsciente, por ser inconsciente, é 

desequilibrado e por assim ser, há a multiplicação do 

desequilíbrio sempre, a multiplicação da destruição de si 
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mesmo, a multiplicação da degeneração, a multiplicação 

da poluição, a multiplicação de todos os males, por ser 

um progresso de inconscientes. 

O inconsciente é negativo em tudo e por isso. 

existem as multiplicações das mudanças de ludo. Por ser 

inconsciente, hoje é uma coisa, amanhã é outra, depois 

outra e assim sucessivamente, multiplicam-se as 

modificações. O inconsciente vive evoluindo as 

modificações, ou multiplicando as evoluções. Por ser 

inconsciente, hoje é uma coisa, amanhã e outra, depois é 

outra e assim mudando sempre, modificando tudo 

sempre, de renovações em renovações sempre e tudo 

desregulado cada vez mais, por ser inconsciente. 
 

Então, o plano da evolução hoje é um, amanhã 

outro, depois outro e sempre em modificações e em 

multiplicações das mesmas, sem estabilidade, por serem 

inconscientes. O inconsciente é instável, quer dizer, não 

regula e por isso, sempre em modificações. Hoje está 

bem assim, amanhã já não está. Hoje está certo assim, 

amanhã não serve mais, o certo é outro, o bem é outro, 

sem saber que o bem é aparente. 
 

Assim sempre foi a vida do animal inconsciente. 

Sempre em multiplicações de pesquisas, sempre em 

multiplicações de experiências,   sempre   em 

multiplicações de novidades e inovações. Tudo isso por 

serem inconscientes. Um inconsciente não regula. Hoje 

está de um jeito, amanhã já está de outro jeito, depois de 

outro jeito, depois de outra maneira, de outra forma e 

assim sucessivamente, por serem seres inconscientes. Os 

inconscientes são instáveis e por isso, são seres 

insaciáveis, quanto mais têm mais querem, por serem 

inconscientes. Um inconsciente  nunca está   satisfeito 

com o que tem, por ser inconsciente, por ser anormal. 
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Nunca está satisfeito, está sempre insatisfeito. Se está 

satisfeito de uma maneira já não está de outra: se está 

satisfeito de um lado não está satisfeito de outro; se está 

satisfeito de uma maneira não está de outra. O 

inconsciente está sempre insatisfeito, sempre anormal. É 

um anormal com aparência de bom, julgando sempre ser 

aquilo que não é. 
 

Isto é mesmo da categoria de animal Racional, 

sempre à procura do seu verdadeiro raciocínio perdido e 

por viver à procura do seu verdadeiro raciocínio 

perdido, é que vive nessa agonia, agonizando dessa 

maneira, porque vive à procura de algo, vive à procura 

de alguma coisa que é o raciocínio perdido. 
 

Agora, encontraram o raciocínio, que é a Fase 

Racional. Agora, encontraram o que vinham há muito 

procurando, encontraram o raciocínio perdido. Agora, 

encontraram a Fase Racional, estão agora ligados à sua 

verdadeira origem de Racional, ao seu raciocínio, ao 

MUNDO RACIONAL. 
 

Então, agora sim, encontraram a fase consciente, a 

Fase Racional, a fase que vinham procurando, a fase em 

que a natureza e todos vinham em desespero e aflitos 

para encontrar o raciocínio perdido. 

 

Agora encontraram a Fase Racional. 

 

Não há efeito sem causa. Se viviam nessa agonia, 

agonizando assim dessa forma, é porque existiu uma 

causa e a causa era o raciocínio perdido. 
 

Então, vinham agonizando, progredindo 

inconscientemente, à procura do raciocínio perdido, até 

que encontraram a Fase Racional. 
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A causa de todo esse sofrimento, na fase de animal 

Racional, era em busca do raciocínio perdido. Viviam 

nesse desespero, nessa agonia, agonizando, à procura do 

raciocínio. Até que chegou o dia de encontrarem o 

raciocínio perdido, porque são de Origem Racional. 

Estavam aí perdidos como animais Racionais. 

 

Viviam todos em sofrimento à procura   do 

raciocínio que estava perdido até que encontraram a 

Fase Racional. Então aí encontraram o que estavam à 

procura há muito: a origem da razão do seu ser, a 

Origem Racional. Ao encontrar a origem, encontraram o 

que procuravam, a origem do seu ser que estava perdida. 

Não sabiam onde era a origem, não sabiam onde estava 

a origem. Sabiam que eram de Origem Racional, mas 

não sabiam como iam encontrar a origem. Estavam com 

o raciocínio perdido e por estarem com o raciocínio 

perdido, viviam como animais. Animais Racionais. 

Então, a causa de todo esse sofrimento, era a procura do 

raciocínio perdido e tinham que, com o tempo, encontrar 

o raciocínio que é a Fase Racional. 

 

Agora sim. Todos ligados ao seu Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. Agora, todos dentro 

da Fase Racional, dentro do MUNDO RACIONAL. 

Encontraram o que estava perdido, o que vinham há 

muito sofrendo para encontrar, a origem de assim serem, 

animais Racionais. Agora, por encontrarem o raciocínio 

perdido, entraram para a Fase Racional. Agora sim, 

entraram na fase consciente e todos dentro do seu 

Mundo de Origem, sendo orientados Pelo seu Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. Todos agora alegres, 

felizes e contentes, por encontrarem a razão da origem 

do seu ser, que há muito vinham procurando, lutando, 

sofrendo e agonizando. Agoniados, à procura do 
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raciocínio perdido. Agora sim. Estão dentro da fase 

consciente, dentro da Fase Racional, vivendo 

Racionalmente, por serem orientados pelo MUNDO 

RACIONAL e tudo dando certo na vida de todos. 

Nascendo em todos a Vidência Racional e vendo o 

MUNDO RACIONAL.   Iluminados pela verdadeira luz 

de sua origem, a Luz Racional e não por essa luz daí, do 

fogo, do elétrico e magnético, que não era a sua 

verdadeira origem. 

 

Por isso, não suportavam mais viver como viviam, 

sempre sofrendo, sempre padecendo, sempre lutando à 

procura do raciocínio, por não serem de origem do fogo 

e sim de Origem Racional. Se fossem de origem do fogo 

não sofriam, sentir-se-iam bem, mas não são de origem 

do fogo, são de Origem Racional. Então, viviam com o 

raciocínio perdido. 

 

Agora, encontraram a Fase Racional. 

 

Vejam quanto lutaram, quanto sofreram à procura 

do raciocínio perdido. 

 

Hoje estão dentro do MUNDO RACIONAL e uma 

vez dentro do MUNDO RACIONAL, estão ligados ao 

MUNDO RACIONAL, ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem. Ligados à sua verdadeira luz, a Luz Racional e 

desligada do corpo a luz do fogo, do elétrico e 

magnético, que era uma das causas das ruínas da vida e 

das ruínas do corpo. 

 

Agora, entrando na Fase Racional, estão ligados à 

sua luz verdadeira, a Luz Racional. Ligados ao MUNDO 

RACIONAL e desligados da luz do fogo, da luz do 

animal irracional. Os fluidos elétrico e magnético eram 
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a parte animal que estava ligada ao corpo do Aparelho 

Racional e por isso, viviam como animais Racionais. 

Agora, desligada do corpo a parte animal, que é o fluido 

elétrico e magnético, ficam ligados ao MUNDO 

RACIONAL, o seu verdadeiro Mundo de Origem, por 

serem de Origem Racional. 

 

Então aí, recebendo a orientação Racional   e 

vivendo Racionalmente,   equilibradamente,   dentro   da 

fase consciente Racional. 

 

Está aí encontrado o que há muito vinham 

procurando: o raciocínio que estava perdido e por estar 

perdido, é que viviam assim desregulados. Por viverem 

desregulados viviam todos sofrendo, cada qual de sua 

forma, de seu jeito, de sua maneira. Todos qualificados 

como sofredores à procura do raciocínio perdido. 

Enquanto não encontrassem o raciocínio   perdido 

ninguém tinha sossego, ninguém tinha paz, o 

desequilíbrio era grande. 

 

Tudo isso, porque estavam à procura de alguma 

coisa que perderam, que foi a origem ou a causa de aí 

estarem. Agora encontraram na Fase Racional. 

 

Então agora, todos diferentes do que eram. Hoje, na 

Fase Racional, são seres conscientes e na fase de 

animal, viviam à procura do raciocínio perdido, eram 

inconscientes. 

 

Hoje, todos com a felicidade completa, por 

encontrarem a Fase Racional, a fase verdadeira do 

Aparelho Racional. 



316 
 

CULTURA RACIONAL – 17º O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A CONTINUAÇÃO DESSE CONHECIMENTO 

ENCONTRA-SE NO 18° VOLUME A SEGUIR E NOS 

DEMAIS, ATÉ O 21° VOLUME. 


