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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. 
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ATENÇÃO 

 

 

 

 
 

Está aí o ponto glorificador do animal Racional, a 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo 

dentro dos seus lares a Luz Racional e sendo atendidos 

dentro dos seus lares. 

 

Não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois 

dentro dos seus lares são orientados em tudo, receberão 

todas as orientações precisas para o seu equilíbrio. É como 

estão vendo, o conhecimento natural, não de ciência da 

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

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

RACIONAL. 

 

Então, vem de outro mundo, que é da PLANÍCIE 

RACIONAL, todas as orientações precisas, dentro dos 

seus lares e onde estiverem para o equilíbrio de todos. 

 

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

de pregações, para pregar a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

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

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

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

receberão todas as orientações precisas, onde estiverem. 

 

Portanto, não há necessidade de templos, nem 

sinagogas 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 MAIOR NOVIDADE DA ÉPOCA É A FASE 

RACIONAL, A FASE CONSCIENTE, A FASE 

POSITIVA, A FASE DA RECUPERAÇÃO DO 

ANIMAL RACIONAL. 

 

 

 

 
 

E assim, como as velhas tradições já se acabaram e 

uma infinidade de fases já se passaram, como todas essas 

transições, tudo se acabou e a vida do animal por ser uma 

vida passageira, uma vida provisória, também passa como 

as velhas tradições já se passaram, por isso, um tempo é 

uma coisa, outro tempo é outra e outro tempo já é outra. 

 

E assim são as épocas, época disso, época daquilo, 

época daquilo outro, tudo passa e fica no rol do 

esquecimento, como todo o passado das velhas tradições. 

Tudo sempre em multiplicação de renovações, sempre 

tudo se renovando, as multiplicações em evolução, tudo 

mudando e ficando no rol do esquecimento. O que passa 

fica esquecido, porque o animal sempre viveu em busca de 

novidades, em busca de coisas novas. Então, o que passa 

vai ficando esquecido. 

 

E assim, as velhas tradições ficaram todas esquecidas, 

o passado, as épocas, tudo ficou no rol do esquecimento. 

Ninguém se lembra mais do que se passou, todos em 

busca de novidades e a maior novidade da época atual é a 

Fase Racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase da 
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recuperação do animal Racional, a fase do verdadeiro 

equilíbrio de todos. Todos sendo orientados pelo seu 

verdadeiro Mundo de Origem e tudo dando certo na vida 

de todos. A orientação positiva, a orientação consciente, a 

orientação Racional, faz com que tudo dê certo na vida de 

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

equilíbrio de todos e para a felicidade de todos. 

 

E assim, existem duas fases no mundo: a fase de 

liquidação dos feitos da fase de animal Racional e a fase 

de recuperação do animal Racional, que é a Fase Racional. 

Então, todos têm que conhecer a fase de sua recuperação 

para sair da fase de liquidação. Por a fase existente ser de 

liquidação, é que os males são de uma forma tal, que 

ninguém tem com quem contar nem onde se agarrar, como 

está aí a multiplicação dos males, a multiplicação do 

sofrimento. Por a fase ser uma fase de liquidação, a 

mortalidade está aí em grande escala, morrendo-se de 

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

sendo surpreendidos com surpresas desagradáveis, 

surpresas tortuosas, surpresas que muitos não agüentam 

mais. Tudo isso, devido à fase de animal Racional estar 

em liquidação. Então, existem duas fases no mundo: a fase 

de recuperação do animal Racional, que é a Fase Racional, 

e a fase de liquidação do animal Racional. 

 

Tudo, porque a fase de animal Racional já se acabou 

há muito e não conheciam a fase de recuperação, agora é 

que estão tomando conhecimento, agora é que estão 

conhecendo e sabendo o porquê da causa de todos esses 

males, porque não há sofrimento sem causa. E como estão 

vendo, o animal chegou ao auge do ponto de desequilíbrio 

de uma forma tal, que não há quem possa conter as ruínas 

que vão pelo mundo afora. Muitos vivendo com medo de 
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viver, vivendo com medo dia e noite, porque não têm 

garantia de coisa alguma e quem não tem garantia, tem 

que viver assim mesmo, com medo, assustados e dizendo: 

―- É verdade! A vida chegou a tal ponto, que ninguém tem 

mais sossego, nem de dia, nem de noite. Onde é que 

vamos parar desta maneira horrivelmente?‖ 

 
Tudo isto, porque a fase de animal Racional está em 

liquidação e daí as loucuras de todos os tamanhos, os 

desacertos, os descalabros e a falta de garantia em tudo. 

Todos vivem assombrados da forma que estão vivendo. 

Há lugares onde ninguém pode mais nem dormir, porque o 

inferno é dia e noite, noite e dia. A vida se tornou um 

pesadelo por desconhecerem a causa, que é justamente a 

fase de liquidação. 

 
E assim, a vida é uma máquina com pouca duração e 

cada vez com menos duração, devido à multiplicação da 

degeneração. Então, cada vez essa máquina tem menos 

duração, porque tudo que se degenera diminui e 

enfraquece e com a multiplicação do enfraquecimento, 

desaparece. Então, a vida é uma máquina que cada vez 

tem menos duração e que depende de um combustível 

adequado para poder viver. 

 
Então, nessa vida do nada, fizeram do nada como se o 

nada tudo fosse e vendo na mesma hora que o nada, nada 

é. Mas como estavam na fase inconsciente, viviam à 

semelhança do irracional, porque o irracional é um 

inconsciente. Então, por serem inconscientes, davam valor 

ao nada, como se o nada tivesse valor; davam valor à 

matéria como o irracional pensa, davam valor à matéria, 

como se a matéria fosse uma coisa de valor. A matéria 

surgiu do nada e qual é o valor do nada? Nada. Então, 
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quem valoriza o nada tem consciência? Não! Sabe o que 

está fazendo? Não! Porque o nada, qual é o valor que tem? 

Nenhum. Qual é o valor? Nada! 
 

Mas então, por darem valor ao nada, é que na 

categoria de animal Racional viviam como verdadeiras 

feras bravias, uns contra os outros, discutindo por tudo, 

brigando por tudo, guerreando por tudo, discutindo pelo 

nada, brigando pelo nada e morrendo pelo nada. Tudo 

isso, por estarem na categoria de animal, pensando como 

um animal. Valorizando o nada como se o nada tivesse 

valor. Qual é o valor do nada? Nada! Então, discutir pelo 

nada, o que é que estão resolvendo? Nada! Guerreando 

pelo nada, o que é que está adiantando? Nada, como nunca 

adiantou. 
 

Tudo, por estarem na categoria de animal Racional. O 

animal é ambicioso, ganancioso, invejoso, egoísta, tem 

todos os defeitos para trucidar a si mesmo e aos demais, 

por pensar como um animal. O animal só pensa na 

matéria. O animal é inconsciente, e por ser inconsciente é 

que valorizou o nada, deu valor ao nada como se o nada 

tivesse valor. Qual é o valor do nada? Nada. Então, o que 

é que estão adiantando? Nada. E por isso, está aí o 

progresso de destruição dos seres, de destruição de tudo; 

um progresso que vai a regresso, porque o progresso do 

nada não está adiantando nada, só vai a regresso, porque o 

nada não tem valor por nada ser. O nada, por ser nada, é 

um ser que por si mesmo se destrói. Então, um progresso 

de destruição de si mesmo e dos seres, daí, a multiplicação 

do sofrimento de todos por julgarem o nada como se fosse 

uma coisa de valor. 
 

Quem luta pelo nada não está adiantando nada. Quem 

se aborrece pelo nada não está adiantando nada. Quem 
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briga pelo nada não está adiantando nada. Quem 

ambiciona o nada não está adiantando nada. Quem tem 

ganância pelo nada não está adiantando nada, porque qual 

é o valor do nada? Nada. Então, o que adianta tudo isso? 

Nada. E por isso, estão aí penando desse jeito, dessa forma 

horrivelmente, por viverem inconscientemente como um 

bicho avarento, sem sossego, atormentados pelo nada, 

cheios de tormentos pelo nada, sem saber onde vão parar 

com essas multiplicações de desacertos. E quem luta pelo 

nada só desacerta, porque não está adiantando nada. Quem 

briga pelo nada, só desacerta, porque não está adiantando 

nada. 

Daí, surgirem as confusões, as questões, as brigas, as 

discussões, as lutas, as guerras, o estrangulamento, a 

morte, a destruição, porque quem luta pelo nada está 

destruindo a si mesmo e destruindo aos demais. 
 

Está aí o progresso do nada, e o que tem adiantado? 

Nada. A multiplicação da destruição e do estrangulamento 

dos seres. Tudo isso, por viverem mima fase inconsciente, 

uma fase de animal Racional. No inconsciente esta é a 

forma de agir, não adiantando nada, e por não adiantar 

nada, está aí a multiplicação do sofrimento, a 

multiplicação de todas as ruínas, por não adiantar nada dar 

valor ao nada, uma coisa sem valor. Qual é o valor do 

nada? Nada! Porque tudo acaba em nada. Então, o que 

adianta tudo isso? Nada. E por não adiantar nada, está aí o 

desequilíbrio geral, os tormentos, os padecimentos. Todos 

arruinados por dar valor a uma coisa que não tem valor, o 

nada! Por isso, não poderiam nunca encontrar o equilíbrio 

do mundo nestas condições, e sim, a multiplicação do 

desequilíbrio. Então aí, derrotados pelo nada, sofrendo 

pelo nada, desassossegados pelo nada, atormentados pelo 

nada, torturados pelo nada, desesperados pelo nada. O que 
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é que está adiantando? Nada. E por isso, estão aí nessa 

categoria de inconscientes, nessa categoria de animal 

Racional. 

 

Então, procurem conhecer o que é Racional para o 

acerto de tudo e de todos. Racional é a categoria 

consciente e o animal Racional é inconsciente. O 

inconsciente não sabe o que faz, é um louco com 

aparência de bom. Está aí o progresso de loucos, a 

destruição de si mesmos, a destruição de tudo e a 

destruição dos seres. Guerras, brigas de toda a espécie, 

desacertos e desatinos. Como se justifica tudo isto? Se 

justifica pela razão seguinte: nunca tiveram conhecimento 

do porquê assim são, para deixarem de assim serem. 

Agora sim é que estão tendo conhecimento do porquê 

assim são, para deixarem de assim serem e serem 

conscientes dentro da Fase Racional e deixarem de ser 

inconscientes na fase de animal. 

 

Então, está aí a luta dos inconscientes, a luta dos 

inglorificados. Inglorificados porque todos sofrendo e 

sofrendo mesmo, querendo deixar de sofrer sem poder. 

Quanto mais procurando não sofrer, mais sofrendo, devido 

lutarem como os inconscientes. O inconsciente é derrotado 

sempre, porque ele não tem consciência do que faz, não 

tem consciência do que diz, não tem consciência do que 

está fazendo, não tem consciência de coisa alguma. Se 

tivesse consciência não ia dar valor àquilo que não tem, 

não ia dar valor ao nada, sabendo que o nada valor 

nenhum tem. Qual é o valor do nada? Nada. Quem luta 

inconscientemente, luta contra si mesmo. 

 

E daí, sofrimento e mais sofrimento e a multiplicação 

do mesmo, universalmente. A sabedoria do nada, o que 
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adianta? Nada. Porque a sabedoria que multiplica o 

sofrimento, multiplica os tormentos, os padecimentos e 

todas as ruínas, é uma sabedoria do nada, e o que adianta 

essa sabedoria do nada? Nada. Então, qual é o valor da 

sabedoria do nada? Nada. 
 

E daí, a razão das ruínas e a multiplicação das 

mesmas. Resultado: todos desiludidos de tudo, com medo 

de tudo, sem saber o que fazer para evitar sofrer. O nada 

tudo é, aparentemente, hipocritamente, traiçoeiramente, 

iludidamente. 
 

Até que agora, o mundo tomou a sua verdadeira 

forma, a forma natural, por todos estarem ligados ao seu 

verdadeiro natural, o natural do Aparelho Racional, que é 

de Racional puro, limpo e perfeito. 

 

Então, dentro da Fase Racional, a ligação ao seu 

verdadeiro natural, que é o MUNDO RACIONAL e de lá 

recebendo toda a orientação necessária e precisa para o 

seu verdadeiro equilíbrio aí nessa vida provisória, para que 

tudo dê certo dentro da fase consciente, a Fase Racional. O 

progresso do bem e a multiplicação do mesmo por a 

fórmula ser Racional, e tudo que é Racional é puro, limpo 

e perfeito, é o ponto que todos sempre desejaram, o bem 

de si mesmos e o bem de todos, o equilíbrio de si mesmos 

e o equilíbrio de todos. 
 

Hoje, todos ligados ao mundo dos puros, limpos e 

perfeitos, o MUNDO RACIONAL, porque são de Origem 

Racional, daí, tudo dando certo na vida de todos para o 

resto da vida. Então dizeis: ―- Por que isto não veio há 

mais tempo?‖ Digo EU: não podia vir há mais tempo, 

porque ainda estavam muito verdes para entender; tinham 

primeiro que passar por toda essa lapidação que passaram, 
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e daí, vir o amadurecimento por meio da lapidação. 

Depois do amadurecimento, o que acontece à fruta 

madura? Apodrece. Foi o que se deu, tudo apodreceu. 

Apodreceu porque ficaram desiludidos de tudo, descrentes 

de tudo, desesperançados de tudo e dizendo consigo 

mesmo: ―- Eu só tenho a contar comigo mesmo e mais 

ninguém neste mundo.‖ Ninguém tem com quem contar 

nem aonde se agarrar. Tudo isso, devido o apodrecimento 

e ao desmoronamento de tudo. 
 

Então, todos desiludidos de tudo, nascendo em todos 

o desespero, o descontrole e o desequilíbrio; todos em 

ruínas e dizendo: ―- O mundo está entregue ao caos, 

porque todos vivem caminhando de pior para pior e 

desconhecendo a causa de tudo isto.‖ Culpando-se uns aos 

outros, sem ninguém ter culpa da situação aflitiva de todos 

no Universo. 
 

Hoje estão vendo que tinham que passar por tudo 

isso, para então encontrar a Porta Racional, a porta da 

recuperação do animal Racional, e daí, todos dentro da 

Fase Racional, vivendo felizes e contentes, por saberem a 

causa de toda essa penitência infernal na fase de animal 

Racional. 
 

Hoje, todos conhecendo o porquê de tudo, o porquê 

da causa desse tudo aparente, desse tudo do nada que 

acaba em nada, desse tudo falso e traiçoeiro. Quando 

estavam na fase de animal Racional, julgavam que na 

matéria iam encontrar felicidade e esta sempre muda 

ficou, porque aonde há sofrimento não há felicidade; 

aonde há tormentos e preocupação não há felicidade. 

Quem vive de aparências não pode ser feliz; quem vive de 

ilusão não pode ser feliz; quem vive de sonhos não pode 

ser feliz. 
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E assim, todos foram traídos pelo ―jugo‖ da matéria, 

por pensarem que na matéria iam encontrar o bem de si 

mesmos. 

 

Até hoje viviam à procura do bem de si mesmos e 

sempre por encontrar, porque um sofredor, na categoria de 

sofredor, na categoria de animal, a categoria inconsciente, 

não podia de maneira alguma encontrar o bem, vivendo 

falsamente traído pelas aparências. 

 

E assim, vejam o conteúdo acarreador, evoluindo e 

progredindo a dor, e todos dizendo: ―- É verdade! Nós 

somos sofredores e aonde há sofrimento, não há 

felicidade. Somos mortais e onde há morte, não há 

felicidade. Tudo é ilusão, somente ilusão, aparências, 

sonhos e nada mais.‖ 

 

E por isso, está aí o maior brilhante do mundo, que é 

o sofrimento. Ninguém tem paz, ninguém tem sossego, 

faltando sempre o principal, que é a saúde. 

 

E assim, vejam quanta lamúria na fase de animal 

Racional. 

 

Por estarem fora do seu verdadeiro natural, tinham 

que passar por toda essa lapidação de traidores de si 

mesmos, até que ficassem preparados para entrarem para a 

fase de recuperação, a Fase Racional. 

 

Hoje, todos bem equilibrados pelo conhecimento de 

CULTURA RACIONAL que possuem em suas mãos. 

 

Hoje, todos cientes do porquê da fase de animal 

Racional e do porquê da Fase Racional. 
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E assim, vejam que tudo passa como tudo passou, e 

no passar, tinha que chegar alguma coisa para recuperar o 

animal Racional. 
 

E assim, chegou a Fase Racional. 
 

Hoje, olham uns para os outros e sorriem, sorriem de 

satisfação, como quem diz: ―- Agora é que chegou o que 

todos há muito procuravam, o que todos há muito 

desejavam: o equilíbrio da humanidade e a definição do 

mundo em que habitamos. O princípio e o fim de todo este 

triste passado, da fase de animal Racional. 

 

Hoje, sabemos de onde viemos e para onde vamos, 

sabemos o que somos e o que fomos, sabemos o porquê 

que assim somos. 

 

Hoje, estamos dentro do nosso verdadeiro MUNDO 

RACIONAL. Hoje, estamos ligados ao nosso verdadeiro 

natural. 

Hoje, sabemos que está encerrada a nossa odisséia da 

vida da matéria. 

 

Hoje, sabemos o porquê de tudo, a causa de tudo e a 

definição de tudo. 

 

Hoje, estamos completos, porque estamos dentro da 

Fase Racional, ligados ao MUNDO RACIONAL, o 

mundo do nosso verdadeiro natural. 

 

Hoje, consideramos tudo sermos, porque sabemos 

que na fase consciente Racional não há morte, e sim, a 

vida continua no nosso verdadeiro mundo, no seu 

verdadeiro natural. 
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E assim, hoje estamos em um degrau superior, juntos 

e unidos ao RACIONAL SUPERIOR e com todos nossos 

irmãos do MUNDO RACIONAL. Vivemos em contacto 

dia e noite com eles e com o MUNDO RACIONAL e tudo 

dando certo na vida de todos: todos vivendo 

brilhantemente. Racionalmente. 

 

Hoje temos com quem contar e onde nos agarrar. A 

situação era de ―salve-se quem puder‖, na fase de 

liquidação: a liquidação de tudo: moral, física e financeira. 

 

E hoje, unidos ao nosso verdadeiro Mundo de Origem 

e dizendo: é verdade! Procuramos esta situação por abuso 

do livre-arbítrio e da livre espontânea vontade. 

 

Hoje, a vontade é uma só: voltar para o nosso 

verdadeiro mundo, o MUNDO RACIONAL, porque 

estamos fora do nosso verdadeiro mundo, estamos no 

mundo do irracional. 

 

Hoje a coisa é outra, é Racional, noite e dia, dia e 

noite, por todos estarem em contacto com o MUNDO 

RACIONAL, com os habitantes do nosso verdadeiro 

natural, o mundo da nossa verdadeira origem. 

 

E assim, passamos por 21 (vinte e uma) eternidades e 

tudo em multiplicações de modificações. 

 

Agora, o mundo chegou no seu lugar, porque 

conhecem a sua origem, sabem de onde vieram e como 

foram parar aí nessas condições em que estão. 

 

Então, agora sim é que o mundo chegou no seu 

verdadeiro lugar, conhecendo o seu verdadeiro natural. 
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Hoje conhecem o seu verdadeiro Mundo de Origem, 

conhecem o MUNDO RACIONAL. Agora sim, o mundo 

chegou no seu lugar verdadeiro, por entrar em contacto 

com o seu verdadeiro MUNDO RACIONAL, por todos 

entrarem em contacto com seus irmãos Racionais, puros, 

limpos e perfeitos, Habitantes do MUNDO RACIONAL. 

 

Agora sim, o mundo chegou no seu verdadeiro lugar 

da confraternização dos dois mundos em um só. A união 

dos dois mundos em um só: o mundo imperfeito e o 

mundo perfeito. A união dos puros, limpos e perfeitos com 

os deformados, degenerados e cheios de defeitos. A união 

dos dois mundos em um só, porque tudo é uma coisa só, 

por ser tudo de uma origem só: Racional. Racional puro, 

limpo e perfeito e o Racional degenerado. Por livre e 

espontânea vontade, por abuso do livre-arbítrio, agiram e 

se degeneraram em matéria, e daí a imperfeição. Então, a 

união dos irmãos, os irmãos decaídos na degeneração e os 

irmãos que estão no seu verdadeiro mundo, o MUNDO 

RACIONAL, puros, limpos e perfeitos. 
 

Agora, está aí a união dos irmãos imperfeitos com os 

perfeitos, e aí, o mundo chegou no seu verdadeiro lugar. 

Tudo voltando ao seu lugar verdadeiro, tudo voltando ao 

seu natural verdadeiro, que é de Racionais puros, limpos e 

perfeitos, e daí, a transformação dessa degeneração para o 

seu estado natural de Racional. 

E assim, tudo naturalmente vai chegando no seu 

verdadeiro lugar, com a transformação dessa deformação 

Racional para o seu estado verdadeiro natural, que é de 

Racional puro, limpo e perfeito. 

 

Agora sim! Todos chegaram no seu verdadeiro lugar, 

por conhecerem o  seu  verdadeiro  Mundo de Origem e 
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viverem em contacto com seus irmãos. Habitantes do 

MUNDO RACIONAL. 

 

E assim, vejam que tudo tinha que chegar ao seu dia, 

e chegou o dia da maior alegria de todos universalmente. 

A união dos Habitantes do MUNDO RACIONAL, os 

Racionais puros, limpos e perfeitos com os Racionais 

degenerados. Todos unidos porque todos são irmãos; os 

que optaram por essa grande aventura, para esse grande 

passeio de ficarem nessas condições de degeneração e os 

Racionais puros, limpos e perfeitos. 

 
Hoje, todos voltando ao seu verdadeiro natural e 

dizendo: ―- É verdade! Que passeio inútil nós demos, de 

entrar pela parte que ainda não estava pronta para entrar 

em progresso. Progredimos por conta própria, por livre e 

espontânea vontade e viemos parar aqui em condições tais, 

que todos ficamos perdidos, não sabendo mais de onde 

viemos nem para onde íamos.‖ 

 
E assim, ficaram encantados nesse bosque de lama e 

sofrimento, cheios de tormentos e pensando que nem o 

animal que não sabe o que pensa, não sabe o que diz, não 

sabe o que faz, por isso vive mal. E feito do mal e não 

sabe o porquê desse feito, de ser de origem do mal, de 

origem da matéria; desconhecendo a razão do seu ser e 

vivendo como outro vegetal qualquer, que não sabe o 

porquê de sua existência. 

 
E assim, passaram essa temporada toda numa vida de 

lágrimas e sofrimentos. 

 
Agora, chegaram todos no seu verdadeiro lugar. E 

assim, todos felizes e contentes, dizendo: ―- É verdade! 
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Nós vivíamos no mundo da matéria tal qual um indigente; 

uns mortos sem solução, uns mortos em vida. Não 

sabíamos dar solução às nossas vidas, não sabíamos dar 

solução das nossas existências.‖ 

 

Então, viviam mortos em vida, porque não sabiam 

descrever a causa dessa vida assim ser. Não sabiam a 

origem, não sabiam o porquê assim eram, não sabiam 

porquê assim ficaram, mortos em vida. Um morto não 

sabe nada, não conhece nada de certo. 

 

Então, viviam nessa vida de frustrações, sempre 

espantados com tudo, ignorando tudo, insatisfeitos com 

tudo e rezando sempre a ladainha do: ―- Ah! Se eu 

soubesse!‖ Que não funciona, como nunca funcionou, E 

daí, chegaram ao ponto que chegaram, de sofredores sem 

solução, porque não tinha quem pudesse dar solução. 

Apelaram para tudo e ficaram na mesma, indo para pior 

sempre. 

 

E agora, conhecendo e sabendo por que assim 

ficaram desse jeito, dessa maneira, horrivelmente, porque 

agiram como desejavam agir, julgando e pensando que a 

perfeição seria sempre a mesma; não julgaram e não 

julgavam a transformação que podia existir. Mas como 

tudo é bom para aprender, é bom terem dado esse passeio 

e ficarem Racionais diferentes dos seus irmãos que cá 

estão no MUNDO RACIONAL, puros, limpos e perfeitos 

com o seu progresso de pureza. 

 

Tudo isso foi muito bom, foi um passeio 

insignificante que fizeram, de experiência, como quem 

diz: ―- Vamos agir assim. Agiremos também puramente, 

porque a pureza é eterna.‖ Como de fato é. É que 
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transigiram um pouquinho fora da verdadeira pureza e 

ficaram desse jeito, dessa forma que aí estão, mas sempre 

com o fito, com o pensamento e com a idéia voltada para 

as coisas puras, as coisas boas, as coisas certas e até hoje 

todos têm ainda mania da pureza. 

 

Tudo, porque partiram da pureza para o estado em 

que se encontram. Então, persiste no sentimento de todos, 

o sentimento da pureza, do amor puro, da perfeição, mas 

não podiam encontrar na degeneração e por isso, até hoje 

estão procurando a pureza, o certo dos certos. Até hoje 

estão procurando acertar, apurar, porque antes de serem 

assim como são, eram puros, limpos e perfeitos, ficaram 

assim por livre e espontânea vontade, mas a índole de 

origem permanece, a índole da pureza, e por isso, todos 

procuram apurar tudo para o bem de si mesmos. Todos 

têm a índole da pureza, uma coisa pura, bela, perfeita e 

linda. 

E de forma que agora, chegaram no seu verdadeiro 

lugar, no seu verdadeiro Mundo de Origem, no seu 

verdadeiro natural e conhecendo o seu verdadeiro mundo, 

o MUNDO RACIONAL. 

 

Então, agora sim! É viver brilhantemente, é viver 

puramente, por estarem unidos com os puros do MUNDO 

RACIONAL. Todos unidos com seus irmãos; os puros, 

limpos e perfeitos, unidos com os impuros, cheios de 

defeitos, mas todos são uma coisa só, por todos serem 

irmãos. 

Então, agora sim, chegaram no seu verdadeiro lugar, 

no seu verdadeiro natural de Racionais puros, limpos e 

perfeitos, sem defeitos, com o seu progresso de pureza, 

chegaram no MUNDO RACIONAL. 
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Hoje, não tem mais o que pensar, é ler e reler, ler e 

reler, para se desenvolverem Racionalmente, nascendo em 

todos a Vidência Racional e todos vendo os seus irmãos, 

vendo o MUNDO RACIONAL. Mas tudo isso é preciso 

tempo, não é com um ano nem dois, às vezes até muito 

mais, dependendo do desenvolvimento de cada um. Tem 

os mais desenvolvidos e os totalmente desenvolvidos, com 

o tempo. 
 

E assim, vejam que chegaram dentro da sua 

verdadeira morada eterna, da sua verdadeira casa, o 

MUNDO RACIONAL. De cá partiram para aí e agora daí 

voltando para cá. Todos de volta para o seu verdadeiro 

Mundo de Origem, em contacto noite e dia com seus 

irmãos, sendo orientados pelos seus irmãos puros, limpos 

e perfeitos, para que tudo dê certo aí nessa vida provisória, 

nessa vida do nada, nessa vida de lama e sofrimento. 

 

Hoje, conhecedores do porquê ficaram assim, nessas 

condições, sem saber. 

 

E assim, hoje, a maior alegria universal, a maior 

epopéia mundial, a CULTURA RACIONAL. O 

conhecimento e o reconhecimento da CULTURA 

RACIONAL, o conhecimento e o reconhecimento da Fase 

Racional, o conhecimento e o reconhecimento da ligação 

dos dois mundos em um só. A confraternização Racional, 

o conhecimento e o reconhecimento da existência 

―cosmogônica‖. 

 

Hoje, o povo da Terra delira de alegria, delira de 

emoção, delira de satisfação. Delírio universal, por todos 

estarem em contacto com os seus irmãos do MUNDO 

RACIONAL. 
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Hoje, a emoção é grande e a satisfação também, todos 

brilhando Racionalmente e dizendo: ―- É verdade! Fomos 

surpreendidos pelo maior tesouro do mundo, a CULTURA 

RACIONAL. Fomos surpreendidos por entrarmos em 

contacto com nossos irmãos do MUNDO RACIONAL.‖ 
 

E assim, vejam que o delírio universal de todos é 

muito grande, a alegria, esta nem se fala, todos louvando o 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL e dizendo: É verdade! Daqui a um bocadinho 

todos no seu verdadeiro lugar, todos no seu verdadeiro 

Mundo de Origem, porque está aí o término da vida de 

lama, o término da vida da matéria; o mal teve o seu 

princípio e tinha que ter o seu fim.‖ 

 

Não é bem o mal, é o modo de tratar. Com a 

degeneração Racional, o bem degenerado fica malfeito, 

mas, voltando à origem pura, limpa e perfeita. Isto é que é 

o essencial. 
 

A vida agora passou a ser Racional, por terem já 

conhecimento e reconhecimento da Fase Racional. Então, 

a vida agora passa a ser Racional, e assim sendo, todos 

orientados Racionalmente para que tudo dê certo na vida 

de todos. Mas, para que tudo isso seja realizado, é preciso 

ler e reler para alcançar o desenvolvimento Racional, 

porque lendo superficialmente não adianta coisa alguma, 

porque lê, depois não sabe o que leu. Leu a título de 

curiosidade, a título de vagamente ter conhecimento da 

CULTURA RACIONAL. 
 

Então, quem ler superficialmente, a título de 

curiosidade, não presta a atenção, por isso não sabe o que 

leu, não sentiu, não entendeu, não interpretou, não 

compreendeu coisa alguma, porque leu a título de 
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curiosidade. Quem lê a título de curiosidade, lê apenas 

para vagamente ter uma insignificante noção, que não 

corresponde a coisa alguma. 

 

Então, esses assim, continuam pertencendo a fase de 

liquidação do animal Racional, mesmo depois de estarem 

com o conhecimento de recuperação do animal Racional 

em suas mãos. 
 

Mas tem gente assim mesmo, porque todos são 

doentes e todos vivem variando. 
 

Uns variam demais, são mais desequilibrados e 

outros variam menos e outros muito menos. Quem varia 

não tem noção de coisa alguma, é um doente. Quem varia 

não sabe o que diz nem o que faz. A natureza é de doentes 

e por isso todos variando; quem varia é porque não está 

bem de saúde. Basta ser um deformado para ser um 

doente. Basta ser um degenerado para ser um doente. 

Basta ser um inconsciente para ser um doente. Basta ser 

um sofredor para ser um doente. Basta ser um mortal para 

ser um doente. 
 

Então, um doente com aparência de bom, mas o 

procedimento prova ao contrário, prova que é pior do que 

os outros, porque está mais gravemente enfermo e com 

aparência de bom. 
 

A natureza é desregulada e todos são filhos dessa 

natureza, por isso tem que ser desregulados também. 

 

Então, uns regulam menos, outros regulam mais, uns 

regulam melhor e outros regulam pior, tudo de acordo com 

o caso da gravidade da doença. Então, há variedade e 

diferença entre uns e outros. 
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E assim, vejam que a imperfeição, devido à 

deformação, é de uma forma tão grande, que existem 

criaturas para tudo. 
 

Este não é um conhecimento para se ler 

superficialmente, e sim, um conhecimento de 

―cosmogonia universal‖, da origem verdadeira do animal 

Racional. 
 

Então, é preciso uma certa atenção, e muitas vezes, a 

sua repetição, para entender, compreender e interpretar o 

que aí está. Não é ler vagamente para no fim não saber o 

que leu e ficar na mesma. 

 

Então, vamos ler como devemos ler para poder se 

valer. E assim, o mundo está cheio desses embirrados, 

desses tapados, desses teimosos, desses rebeldes, desses 

incompreensíveis, desses que falam sem conhecimento e 

sem saber. 
 

O mundo está cheio desses monstros, desses 

estúpidos, desses grosseiros, desses mancebos, 

mancebinhos e mancebões, que já vivem cheios de 

confusões consigo mesmos. 
 

Agora, está aí, o maior acontecimento universal, a 

CULTURA RACIONAL, que é a cultura do verdadeiro 

natural de Aparelho Racional, que deixou de ser animal 

Racional para ser Aparelho Racional, dentro da Fase 

Racional. 

 

E assim, vindo o equilíbrio dos seres humanos, o 

equilíbrio verdadeiro da humanidade. Todos sendo 

orientados Racionalmente e ficando por completo 

desligados do magnetismo atuante, das forças elétricas e 
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magnéticas destruidoras do animal Racional. Deixando de 

ser animal Racional, não estão mais sob a influência das 

forças magnéticas. Deixando de ser animal Racional, estão 

completamente desligados da força animal; a força animal 

é a força destruidora do animal Racional, e daí as 

multiplicações das destruições. A multiplicação da 

destruição é uma coisa alarmante e apavorante. 

 

Então, passando a Aparelhos Racionais, estarão 

completamente desligados do magnético, do animal, não 

vão pensar mais como animais, e sim, como Racionais, 

por serem orientados Racionalmente. 

 

E assim, como Aparelho Racional, o bem imperando 

e multiplicando-se entre todos, por todos serem orientados 

conscientemente, recebendo uma orientação consciente, 

que é a orientação Racional, e tudo dando certo na vida de 

todos. 

Então, é preciso que se justifique a razão dos motivos 

em si mesmos pela persistência na leitura, e com o 

desenvolvimento Racional, trazido pela persistência no ler 

e reler, desenvolver a CULTURA RACIONAL em si 

mesmos e em todos. 
 

E assim, o mundo entrou na sua fase natural, todos 

entraram na sua fase natural, no seu verdadeiro natural de 

união com o seu verdadeiro Mundo de Origem; unidos aos 

habitantes, seus irmãos do MUNDO RACIONAL e daí, 

recebendo todas as orientações precisas para que tudo dê 

certo na vida de todos. 

 

A CULTURA RACIONAL é do MUNDO 
RACIONAL, é do seu verdadeiro natural de Aparelho 

Racional, é a cultura consciente, verdadeira e positiva e 
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não a cultura do animal. A cultura do animal é 

inconsciente, e basta ser do animal para coisa nenhuma de 

bem saber. Basta ser animal para evoluir e progredir 

somente o mal, porque a cultura de animal é uma cultura 

inconsciente. 

O inconsciente não sabe o que diz, nunca está 

satisfeito com o que tem, é insaciável, é ambicioso e 

ganancioso, isto é do animal. O animal tem ambição pelo 

mal, para destruição de si mesmo, por ser animal, por ser 

um inconsciente. Então, o animal por si mesmo se destrói 

e por isso, vive mal, insatisfeito sempre, insaciável 

sempre, uma vida de gostos e desgostos. Gosta hoje e 

amanhã não. Hoje gosta, amanhã não gosta, amanhã está 

enjoado. E a vida de quem vive variando, de quem vive à 

procura do equilíbrio. Então, a vida dos insaciáveis que 

nunca estão satisfeitos. A insatisfação é reinante, porque 

vivem inconscientemente como animal e o animal nunca 

está satisfeito, não há satisfação para o animal. O animal 

vive mal e quem vive mal nunca está satisfeito, aparenta 

estar e por isso, por fora é uma coisa e por dentro é outra, 

por fora diz uma coisa e por dentro pensa outra. 
 

O animal é como dois em um só. Dois em um só 

porque depende da força elétrica e da força magnética. A 

força magnética uma ora atua por dentro e a força elétrica 

atua por fora. Outra ora a força elétrica atua por dentro do 

seu ―eu‖ e a força magnética atua por fora. Então, são dois 

em um só e daí o desequilíbrio, daí a insatisfação. Vivendo 

desequilibrados sempre e reinando os males produzidos 

pelo desequilíbrio desse temperamento, dessas duas 

correntes, que produzem a desorientação, que é a causa do 

desequilíbrio universal. O desequilíbrio é a causa de todos 

os males da destruição de si mesmo e da destruição dos 

seres. 
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Tudo causado por essas duas correntes, a elétrica e a 

magnética, trazendo o desequilíbrio de toda a humanidade, 

a insatisfação, a incerteza, a ganância, a ambição, a inveja, 

o ciúme, enfim, todas as ruínas, porque o magnético só 

produz o pensamento mau, a influência má destruidora, os 

gênios maus, a doença, o nervosismo e neurastenia. Os 

fluidos elétricos e magnéticos são os causadores de todos 

os males do animal Racional, porque são forças 

destruidoras. 
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A CONJUNTURA ANIMAL IRRACIONAL FAZIA 

COM QUE O ANIMAL RACIONAL PROCEDESSE 

QUASE IGUAL AO IRRACIONAL. 

 

 

 

 
Vejam que o animal vivia à procura do bem a vida 

inteira, mas nunca encontrou. Encontrou somente as 

multiplicações de ruínas sempre. Eis aí a razão do inferno 

da vida de todos, o inferno dos infernos, sem paz, sem 

sossego, o desequilíbrio total, desarmonia total. 

 

Hoje gosta, amanhã não gosta, hoje serve, amanhã 

não serve, hoje quer, amanhã não quer, hoje está bom 

assim, amanhã não está. Fica o animal nesse desequilíbrio 

infernal, produzido pelo fluido magnético, pela energia 

magnética, causadora de todos esses males e outros mais. 

 

E daí, a causa de todo o desequilíbrio universal, 

porque estavam ligados à força, à energia, ao fluido do 

animal. 

 

Então, quanto mais procuravam acertar, sempre 

desacertados, daí as multiplicações das confusões, dos 

desentendimentos, das brigas, das guerras, dos 

esfacelamentos e de todas as ruínas do animal Racional. 

Por estarem ligados a essa conjuntura animal, o fluido 

elétrico e magnético ou energia elétrica e magnética, que é 

a causa de todas as ruínas do animal Racional. E daí, a 
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multiplicação da inconsciência, da desumanidade, 

servindo o animal Racional de joguete do fluido animal, o 

elétrico e o magnético, fazendo a pessoa ser dois em um 

só, e daí o desequilíbrio total da humanidade, a causa da 

multiplicação do sofrimento horroroso e pavoroso. 

 

Ligado a essas duas forças destruidoras, o ser 

humano, que é de origem boa, virou monstro e selvagem, 

e daí, a multiplicação das monstruosidades, das 

atrocidades e das selvagerias, da desumanidade, das 

injustiças, da covardia; afinal, o mundo de loucos, loucos 

com aparência de bons. Vivendo como loucos, procedendo 

como loucos e cometendo as maiores e absurdas loucuras. 

Tudo isso, por estarem ligados aos fluidos monstros, aos 

fluidos do animal irracional, os fluidos elétrico e 

magnético. 

 

O animal Racional, ligado a esses dois fluidos, fica 

idêntico aos irracionais ou muito pior ainda do que o 

irracional, e dizendo: ―- Mas como é que o ser humano 

pode proceder assim, se somos de origem boa, de Origem 

Racional. Racional é puro, limpo e perfeito.‖ 

 

A causa disto tudo era ignorarem o porquê que assim 

são. Ninguém sabia o porquê que assim era, viviam sem 

saber o porquê que assim são nessas condições; ignoravam 

a causa dos males. Não há efeito sem causa. Está aí a 

causa, o fluido animal, o fluido elétrico e magnético, o 

fluido do animal irracional. O fluido certo e verdadeiro do 

animal Racional é o fluido de sua origem, o Fluido 

Racional puro, limpo e perfeito. 

 

Então, agora conhecem perfeitamente, por aí estar a 

Fase Racional. Agora estão todos ligados à Energia 
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Racional, à Luz Racional e desligados da energia do 

irracional, que é o fluido elétrico e magnético. 

 

E assim, viviam sem saber por que viviam, eram 

assim sem saber o porquê que eram assim. E hoje, sabendo 

por que todos assim são e por que viviam dessa maneira, 

em contradição consigo mesmo e uns contra os outros. E 

hoje, conhecedores do seu verdadeiro Mundo de Origem, 

ligados ao seu Mundo de Origem e tudo mudando como 

do preto para o branco, como da água para o vinho. Todos 

equilibrados Racionalmente, por estarem ligados ao seu 

verdadeiro natural, ao MUNDO RACIONAL. Todos 

dentro da Luz Racional e todos sendo orientados 

Racionalmente e não como irracional, quando estavam 

ligados às correntes destruidoras do animal irracional. 

 

Hoje, todos tomando conhecimento do por que assim 

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

que são e todos de volta ao seu verdadeiro natural, que é o 

MUNDO RACIONAL e que deu origem ao Aparelho 

Racional. Antes de serem aparelhos eram animais 

Racionais. 

 

E assim, caminha agora, o mundo, para o verdadeiro 

Paraíso Racional, acabando todas as ruínas por não 

estarem mais ligados ao fluido dos irracionais, à energia 

dos irracionais. A energia do irracional é a energia elétrica 

e magnética. 

 

E assim, hoje, vejam o término do ―condão‖ das 

amarguras, por terminar a fase de animal Racional. A fase 

de animal Racional é a fase do ―condão‖ das amarguras 

das amarguras, porque viviam todos amargurados, 

cansados de sofrer e penar, agonizando sempre. Como 
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animais viviam sem sossego, sem paz e sem saúde. Então, 

agora, chegou o término da odisséia da vida dos 

inconscientes, porque está aí a Fase Racional, a fase 

consciente, a fase que todos imploravam, que todos 

pensavam, que todos necessitavam. Todos precisavam da 

paz, da verdadeira paz, do amor e da fraternidade 

universal. Já não agüentavam o jugo da vida de animal; o 

jugo da vida de animal é um verdadeiro jugo, como assim, 

hoje bem, amanhã mal; hoje cantando, amanhã chorando; 

hoje satisfeito e amanhã insatisfeito. Assim é a vida do 

animal Racional, a vida do desequilíbrio. Hoje furioso e 

desanimado, amanhã alegre, satisfeito e esperançoso. 

Assim é a vida irregular do animal, a vida das paixões 

doentias, das aventuras sem cabimento, do desequilíbrio e 

dos tormentos. O pior é que não sabiam como podiam 

deixar de assim serem, não sabiam como deixar de serem 

assim. Quanto mais pensavam no melhor, mais tudo se 

multiplicava ao contrário. Hoje parece que está bom, 

amanhã está ruim; hoje presta, amanhã não presta. Hoje é 

tudo, amanhã não é nada. 

 

E assim, viviam com essa vida de ―joão-ninguém‖; 

por não saberem o porquê da vida, então diziam: ―- Nós 

somos um ―joão-ninguém‖, porque não temos direito à 

vida e não temos garantia da vida. Estamos vivos e de 

repente estamos mortos, e o pior é que não sabemos o 

porquê disto.‖ Isto, na fase de animal Racional, daí as 

agonias, o medo, o pavor de viver, aumentando assim, os 

padecimentos e os sofrimentos de todos. Fazendo-se de 

corajoso por fora e com medo por dentro. É a vida do 

animal. 

 

E agora, todos dentro da fase de recuperação, a Fase 

Racional, a fase Divina. Todos iluminados pela Luz 
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Divina, que é a Luz Racional e todos progredindo 

Racionalmente, felizes e contentes por conhecerem o seu 

verdadeiro oriente, vivendo em contacto com ele para 

sempre. O verdadeiro oriente é o MUNDO RACIONAL, 

Então, hoje, todos enobrecidos Racionalmente. 
 

Agora, o mundo entrou na fase do seu verdadeiro 

equilíbrio, na fase do verdadeiro natural do Aparelho 

Racional. Deixou de ser animal Racional, na fase de 

animal Racional, que terminou, para ser dentro da Fase 

Racional, Aparelho Racional. 

 

Então agora, o mundo entrou no seu verdadeiro 

natural, entrou na fase do seu equilíbrio, na fase do 

equilíbrio de todos, do bem de todos, da paz, da 

fraternidade, do amor, da união universalmente de tudo e 

de todos. 
 

E assim, o mundo chegando na sua fase final, porque 

tudo que tem princípio tem fim. A matéria teve o seu 

princípio e tinha que ter o seu fim, como todos de matéria 

tem princípio e tem fim: como tudo de matéria tem 

principio e tem fim. 
 

E assim, o mundo de matéria chegou no seu término e 

chegou no seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. 

 

E agora, todos no fim da meta da vida da matéria, 

entrando todos para a eternidade, para o seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, de onde 

todos saíram e agora todos de volta para o seu verdadeiro 

Mundo de Origem. 

 

Hoje, todos de parabéns por estarem certos dos 

certos: todos orientados pelo seu verdadeiro Mundo de 
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Origem, o MUNDO RACIONAL e tudo dando certo na 

vida de todos. Todos vivendo alegres, felizes e contentes, 

por viverem orientados noite e dia e dia e noite. 
 

Hoje, todos felizes, todos felicíssimos por terem a 

definição do seu ser e a definição de tudo que existe em 

suas mãos. 

Hoje, todos de volta ao seu estado natural de 

Racional puro, limpo e perfeito, no MUNDO 

RACIONAL, com o seu progresso de pureza e vivendo 

sob as grandezas do bem eterno. 
 

Então, o que todos procuravam há muito, o que todos 

imploravam há muito, o que todos necessitavam há muito, 

eis em mãos de todos, eis em suas mãos e em mãos de 

todos. 

Hoje, tudo é belo, tudo é bom, tudo é lindo, por ser 

tudo Racional. 
 

Hoje, iluminados pela Luz Racional, iluminados pela 

sua verdadeira luz, pelo seu verdadeiro natural de 

Racional, de Origem Racionai. E assim, hoje, o cântico e a 

alegria é geral, porque tudo é uma coisa só, tudo é 

Racional. Racional é puro, limpo e perfeito. 
 

Hoje, todos dentro da Fase Racional, a fase 

consciente: deixaram de ser o que eram, inconscientes, na 

fase de animal. 

Hoje, tudo é belo, tudo é bom, tudo é lindo, tudo é 

dócil, tudo é maravilhoso porque é Racional. 

O Brasil é a terra abençoada pelo MUNDO 

RACIONAL e por isso, nasceu no Brasil, o maior 
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esplendor universal; nasceu no Brasil, o maior tesouro 

universal, a CULTURA RACIONAL. 

 

Hoje, todos em contacto com seus irmãos do 

MUNDO RACIONAL e assim maravilhados por 

adquirirem a Vidência Racional, vendo tudo quanto é de 

Racional, chorando de alegria, chorando de emoção e 

dizendo: ―- É verdade! Até que encontramos a nossa 

verdadeira direção. Agora vivemos felizes e contentes, por 

tudo dar certo em nossas vidas, não havendo mais 

desacertos, por todos viverem orientados Racionalmente.‖ 
 

E assim, todos vivendo felizes e contentes, por 

estarem ligados ao MUNDO RACIONAL, o mundo 

verdadeiro do Aparelho Racional; ligados aos eternos, 

ligados à eternidade. 
 

E assim, agora é que entenderam e compreenderam o 

objetivo certo da CULTURA RACIONAL: unir todos no 

seu verdadeiro Mundo de Origem, no MUNDO 

RACIONAL. Não são daí, como sabem, foram apenas dar 

um passeio por livre e espontânea vontade, e por isso, por 

não serem daí, é que estão com essa vida provisória e sem 

saber o porquê dela. 

 

Hoje, já sabem perfeitamente o porquê assim ficaram. 

E agora, todos de volta para o seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. Acabou-se a vida da 

matéria, porque a matéria teve o seu princípio e tinha que 

ter o seu fim, como tudo na matéria que existe tem 

princípio e tem fim. 
 

Então, o mundo de matéria teve o seu princípio, por 

isso, agora chegou o seu fim, como tudo que tem princípio 

na matéria, tem fim. 
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E assim, que beleza! Que grandeza! Chegou o 

término do mal. chegou o término da vida do mal, a vida 

de ser material. 

 

Vejam quanta felicidade, a felicidade das felicidades, 

a felicidade verdadeira Racional. Muitos no princípio não 

entendiam e hoje estão entendendo perfeitamente. Muitos 

no princípio custaram a entender e hoje estão entendendo 

perfeitamente, claramente, o que é CULTURA 

RACIONAL. 

 

E assim, todos enfim, Racionalmente, marchando e 

vivendo alegremente, por todos conhecerem o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, e saber o porquê que estão 

aí, com essa vida de moribundos. Basta ser um ser de 

matéria para ser um moribundo. A matéria é de origem do 

mal e por assim ser, é que todos são vítimas do mal. são 

vítimas dos males, são sofredores. Vejam a vida como se 

apresenta, como o nada, 

 

Hoje, o mundo é outro, por estar aí a fase Racional. E 

você que está aí lendo, que está com os Livros nas mãos. 

você já é outro, o que você era e o que você é, quanto você 

já mudou, o quanto você modificou-se. Quem é você? E 

quem era você? Hoje você diz para si mesmo: ―- Como eu 

estou mudado! Como eu mudei! Me sinto tão bem assim! 

O que eu era e o que eu sou. Fiz uma mudança sem sentir 

muito grande e vou mudar ainda muito mais no reler.‖ No 

reler a pessoa vai se desenvolvendo Racionalmente e 

quanto mais desenvolvido, mais mudado vai ficando. 

Ainda vais mudar muito mais, quando ficares ligado de 

uma vez ao MUNDO RACIONAL. E aí então serás 

completamente mudado, porque estarás vivendo como 

Racional. E vivendo como Racional, viverás alegre, feliz e 
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contente para o resto da vida. porque não haverá mais 

choques, não haverá mais abalos: não sentirás mais o que 

sentias, quando estavas ligado ao elétrico e magnético. O 

elétrico e magnético são os causadores das dores, dos 

choques, dos sustos, dos desequilíbrios e de tudo enfim. 

 

Então, uma vez desligados dessa parte, desses dois 

fluidos que é o fluido do irracional, ficam com o corpo 

completamente imune a essas forças do mal, e não sentem 

mais as influencias do mal. Então aí, o prolongamento dos 

anos de vida, vivendo contentes e felizes, por tudo dar 

certo na vida de todos, por todos serem orientados pelo 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. Aí é que vão viver maravilhosamente, viver 

Racionalmente, equilibrados Racionalmente. Mas para 

isso é preciso ler e reler, quanto mais reler melhor: quanto 

mais relerem mais se desenvolvem Racionalmente. 

 

E assim, vejam o mundo da matéria, o mundo da 

lapidação, todos sendo lapidados até se imunizarem de 

uma vez. O belo mundo, transformado em abrigo 

Racional, por estar aí na ferra a Fase Racional. Então, 

todos abrigados pelo MUNDO RACIONAL, orientados 

pelo MUNDO RACIONAL e todos vivendo do modo 

consciente, do modo Racional, por todos possuírem a 

CULTURA RACIONAL. Com a CULTURA 

RACIONAL, tudo se multiplicando Racionalmente e tudo 

dando certo na vida de todos. 

 

Então, a CULTURA RACIONAL é a cultura do 

MUNDO   RACIONAL.   E   todos   com   a   CULTURA 

RACIONAL, são orientados pelo MUNDO RACIONAL, 

E daí, nascendo a Vidência Racional em todos e todos 

vendo tudo quanto é de Racional. A cultura do animal 
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sempre foi uma cultura dos remendos, a cultura para 

remediar até não poder mais; é a cultura dos remendos e 

das multiplicações dos mesmos. A vida, de um certo 

tempo para cá, afundou-se num oceano de amarguras. O 

que se vê é a reclamação por todos os lados. Todos 

reclamando por isso, por aquilo, por aquilo outro, por uma 

infinidade de coisas, todas elas diferentes. A vida afundou- 

se num oceano de amarguras e a causa é a mudança da 

fase de animal Racional para a Fase Racional. A mudança 

de fase é a causa disso tudo, desse descontrole, desse 

dilúvio de amarguras, desse dilúvio de descontentamento, 

desse dilúvio de desorientação. 

 

Então, ficaram todos assim dessa maneira, sem ter 

com quem contar, sem ter aonde se agarrar, ficando todos 

como um barco perdido em alto oceano. Contar com quê? 

Se agarrar com quem? 

 

Ficou o povo nessa descrença total, nessa incógnita 

vida, por não saber o porquê da vida, a causa da vida e a 

causa do sofrimento da vida. A causa é a mudança de fase 

que o povo desconhecia, é uma mudança natural da 

natureza. Findou-se uma fase, que era a de animal 

Racional, e veio outra para substituir, que é a Fase 

Racional. 

 

Então, nessa mudança de fase, tinha que haver todo 

esse desequilíbrio, porque não há sofrimento sem causa e a 

causa é esta; vinham sendo amparados pela fase de animal 

Racional. Vinham sendo amparados e protegidos por esta 

fase, mas a fase findou-se e ficaram desamparados e 

desprotegidos da fase. Então, ficaram todos tontos, como 

aí andam todos tontos. Todos sem saber o que vão fazer; 

sem saber o que vai ser o dia de amanhã. 
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E hoje, todos cientes do porquê desse dilúvio de 

descontentamento, desse dilúvio de desorientação. 

 

Hoje estão sabendo que a causa é o fator natural e a 

mudança de uma fase para outra, Até que conhecessem a 

fase que veio substituir a que se acabou. Até que 

conhecessem, tinham mesmo que sofrer muito, penar 

muito, até conhecer a Fase Racional, para que então, 

ficassem amparados pela fase, protegidos pela fase e 

orientados pela fase. A fase do animal Racional já foi 

liquidada há muito e os feitos também estão em 

liquidação, como aí está, a liquidação do animal Racional. 

Acontecendo coisas pavorosas, monstruosas, coisas que 

nunca houve. Tudo isso, devido ao desequilíbrio do animal 

Racional, que está em liquidação. 

 

E assim, liquidação de todas as maneiras, de todas as 

formas, de todos os jeitos; surpreendidos de todas as 

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

desagradáveis, surpresas monstruosas, surpresas 

criminosas. 
 

E assim, ninguém tem culpa de tudo isso, porque é o 

fator natural, é a mudança de uma fase para outra. Por não 

conhecerem, muitos julgam que é por causa disto, por 

causa daquilo, culpando muitas vezes quem não tem culpa. 

Tudo, por desconhecerem a mudança de uma fase para 

outra, por desconhecerem a causa desse grande abalo 

universalmente, por ser uma coisa feita pela própria 

natureza. 

Agora, está aí a fase de recuperação do animal 

Racional, a Fase Racional, a fase consciente, a fase em 

que todos ficarão ligados ao MUNDO RACIONAL e 

recebendo do seu verdadeiro Mundo de Origem, o 
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MUNDO RACIONAL, todas as orientações precisas para 

o seu bem-viver, para o seu equilíbrio Racional. E por 

receberem todas as orientações precisas, tudo dando certo 

na vida de todos, evoluindo somente o bem, progredindo 

somente o bem de todos, e todos vivendo Racionalmente, 

por serem orientados peio MUNDO RACIONAL, por 

estarem ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 
 

E daí, todos vivendo felizes e contentes o resto da 

vida. A Terra, a vida na Terra, se tornando um verdadeiro 

Paraíso Racional. Todos brilhando Racionalmente e 

vivendo felizes e contentes para o resto da vida. Todos 

vivendo conscientemente, porque a Fase Racional é a fase 

consciente, a fase positiva, e aí todos se entendendo 

Racionalmente, todos se compreendendo Racionalmente, 

todos em paz Racionalmente e todos felizes e contentes 

Então, com n persistência na leitura, no ler e reler, ler e 

reler, para se desenvolver Racionalmente, nasce a 

Vidência Racional na pessoa, e a pessoa fica vendo o 

MUNDO RACIONAL, vendo tudo quanto é de Racional. 

Vendo seus irmãos no MUNDO RACIONAL, seus irmãos 

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

conversando com eles, se entendendo com eles, 

dialogando. Conversando com eles, se entendendo com 

eles, dialogando com eles, fazendo conferências com eles. 

Então aí, todos felizes e contentes na estrada certa. 

Racionalmente. 

E assim, a Fase Racional é a última fase da vida da 

matéria, porque a matéria teve o seu princípio e tinha que 

ter o seu fim. Tudo que tem princípio tem fim, e tudo 

muito naturalmente, sem ninguém sentir abalo de espécie 

alguma, porque tudo é natural e o que é natural, ninguém 

sente. 
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E assim, o mundo chegou na fase do seu término tão 

naturalmente. A fase de animal Racional era a fase 

contusa, a fase das confusões, a fase dos confusos, a fase 

do desequilibrio, a fase inconsciente, a fase de lapidação. 

O animal Racional sofria sem saber por que, por estar 

sendo lapidado. 

 

Vejam que hoje, todos sabem por que foram aí nascer 

dentro do fogo e serem cozidos aos poucos pelo fogo. 

Hoje, todos sabem o porquê do logo e por que viviam 

agonizando a vida inteira, todos agonizando, todos 

agoniados na fase de animal Racional, a fase de lapidação, 

para que o animal amadurecesse e depois de maduro 

apodrecesse. E assim, apodreceu tudo de uma maneira tal, 

que ficaram descrentes de tudo, duvidando de tudo. Tudo 

que antes parecia ter valor, está perdendo o valor por 

completo e daí, todos ficando tontos, surgindo o 

desequilíbrio, o desrespeito, por chegarem ao ponto final 

da vida da matéria. 

 

Vivem todos à procura de novos rumos sem os 

encontrar, daí, os quebra-cabeças. Ninguém sabia o rumo 

a tomar, ninguém sabia que rumo havia de tomar, porque 

tudo apodreceu. Ficaram descrentes de tudo, duvidando de 

tudo, não sabendo então que rumo iam tomar. 

 

Agora, chegando o verdadeiro rumo: a CULTURA 

RACIONAL. A Fase Racional explicando, esclarecendo o 

porquê chegaram a esse ponto de descrença lotai, 

duvidando de tudo. 
 

Hoje, a satisfação de todos é grandiosíssima, por se 

encontrarem na CULTURA RACIONAL e dizendo: ―É 

verdade! Parecia que o mundo estava perdido e que todos 
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estavam perdidos, e de repente, surge a CULTURA 

RACIONAL, do que no princípio duvidamos, julgando ser 

igual, melhor ou pior que as demais existentes no mundo, 

porque quando a pessoa fica descrente de tudo não quer 

saber de mais nada.‖ 

 

E assim, no princípio fizeram as suas dúvidas, mas 

hoje estão vendo que perderam tempo. No entanto, tem 

razão porque tudo caiu de uma forma tal, que o descrédito 

fez com que todos duvidassem de tudo e desacreditassem 

de tudo. 

Então, muitos fingindo crer, vieram crendo e 

descrendo, como quem diz: ―- Não encontramos outra 

coisa para nos engambelar, vamos ficando engambelados 

com isto mesmo, apesar de sabermos que nada disto 

funciona, porque tudo negou, tem negado e continua a 

negar. Tudo isto, não passa de um engambelo para quem 

quer ficar engambelado com alguma coisa, com alguma 

coisa que distraia.‖ 

 

E assim, muitos se distraindo, mas descrentes de 

tudo. 

Vejam ao ponto que chegaram, de descrença total, 

devido a multiplicação do sofrimento cada vez mais. O 

sofrimento fazendo com que todos fossem se desiludindo, 

e no fim de todos desiludidos, dizendo: ―- O mundo é um 

mistério indesvendável. Ninguém nunca pôde desvendar o 

porquê do mundo nem o porquê da natureza. Este mundo é 

um mundo misterioso. Vamos vivendo de acordo com a 

maré para que se possa malmente viver, até que um dia 

chegue ao nosso conhecimento, uma coisa diferente de 

tudo que existiu e que existe, que tenha base e lógica para 

que se possa admitir. 
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O mundo, com a sua evolução, há de chegar ao dia da 

satisfação de todos.‖ Assim, muitos fazendo seus 

comentários a respeito da vida sem garantias, da vida de 

sofrimento e dizendo: ―- Se sofremos é porque nada 

sabemos de real, porque se soubéssemos não sofríamos; se 

soubéssemos não seríamos sofredores. Parece que 

sabemos, mas o sofrimento prova que nada sabemos. 

Então, a sabedoria verdadeira ainda não é esta. Esta é uma 

sabedoria aparente, que parece ser sabedoria, mas 

aparências não são verdades, e por isso, o sofrimento está 

aí, provando que nada sabemos.‖ 
 

Muitos, fazendo assim seus julgamentos e chegando à 

conclusão de dizerem: ―- Nós ainda estamos muito 

atrasados, e por estarmos atrasados, o sofrimento está aí, 

dia e noite, provando o nosso atraso. Quer dizer que a vida 

verdadeira ainda não é esta, o saber verdadeiro ainda não é 

este. 
 

Tudo isto, todos esses comentários, é por estarmos na 

fase de animal Racional, mas chegará o dia em que tudo se 

justificará, a razão das coisas chegará, e nós nos 

encontrando de uma forma diferente desta, porque esta 

forma que vivemos é uma forma com que ninguém se 

conforma. Ninguém se conforma de ser assim desta forma, 

sofredor e mortal. Sim, porque fizemos tudo para não 

sofrer e sempre sofrendo; fizemos tudo para não morrer e 

sempre morrendo. Quer dizer tudo isto, que a verdadeira 

vida não é esta. Nós estamos fora do nosso verdadeiro 

lugar, mas há de chegar o dia em que todos vão conhecer o 

seu verdadeiro lugar.‖ 
 

E o dia chegou. Está aí. Está aí o conhecimento da 

CULTURA RACIONAL, o Conhecimento Racional, a 

Fase Racional. 
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Na fase de animal Racional, os comentários sobre a 

vida eram de uma infinidade de formas, jeitos e maneiras e 

ninguém se encontrava, porque não tinham base nem 

lógica. Viviam completamente num vazio de tudo, e por 

isso, tudo era falho. 
 

Então, muitos diziam: Enquanto houver falhas há 

dúvidas; enquanto houver dúvidas estamos sofrendo. A 

dúvida é do sofredor, a dúvida é de quem não sabe, a 

dúvida é de quem aparenta que sabe e por duvidarmos de 

tudo, está provado que nada sabemos.‖ 

 

E assim, vivendo nessa fase de animal Racional, 

nesses emaranhados de verdades aparentes, faziam com 

que no fim acabassem descrentes de tudo e dizendo: 

―- Estou na mesma. Estudei tanto para ficar na mesma. 

Continuo aprendendo até morrer, sem concluir o 

verdadeiro saber.‖ 
 

E assim, vivendo nesse sonho, com esse pesadelo 

infernal, sem saber o porquê da fase de animal Racional, 

sem saber por que é um animal, sem saber o porquê foi 

feito assim. Então dizia: ―- Eu não sei por que fui feito 

assim: mortal, sofredor, imperfeito, cheio de defeitos. Eu 

não sei o porquê fui feito assim e muito menos as demais 

coisas. 
 

Ninguém sabe como foi feito nem por que foi feito 

assim.‖ Então, diz o outro: ―- É verdade! Vivemos em um 

mundo e não sabemos o porquê dele nem o porquê de 

nossa existência. Daí, duvidamos de tudo, descrentes de 

tudo. Estamos em busca da verdade das verdades, porque 

de verdades aparentes já estamos bem recheados, e por 

isso, vivemos em um mundo sem saber o porquê dele, com 

esta vida sem garantia, sem saber o porquê desta vida.‖ 
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Agora, o triunfo da CULTURA RACIONAL, da 

cultura verdadeira do Aparelho Racional, que por ser de 

Origem Racional, é a cultura verdadeira, a CULTURA 

RACIONAL, a cultura do Aparelho Racional. 

 

Agora sim é que chegaram no seu verdadeiro lugar, 

no lugar que há muito todos procuravam, no lugar que há 

muito todos sonhavam encontrar. 

 
O seu verdadeiro Mundo de Origem que veio provar 

de onde se originaram assim, o porquê foram feitos assim 

e o porquê aí estão nessas condições. 

 

Então, agora sim! Encontraram-se e estão todos 

ligados ao MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro do 

Aparelho Racional. Agora, todos conscientes porque 

conhecem e sabem o porquê assim ficaram, o porquê 

assim viviam e vivem. 

 
Hoje, a definição completa dessa vida provisória, o 

porquê dessa vida provisória, a causa dessa vida 

provisória, o princípio dessa vida provisória e o fim dessa 

vida provisória. 

 
Hoje, todos cientes e conscientes da definição do seu 

verdadeiro ser. 

 

Agora, todos julgando tudo de uma forma só. 

 

Qual é a forma? E Racional! Qual é a cultura? E 

Racional! Qual é a vida verdadeira? E Racional! 

 

Hoje, todos com a verdadeira fórmula da sua 

formação, da sua geração e criação. 
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Hoje, todos com a bússola Racional em mãos, 

indicando o porquê desse desnobrecimento Racional, o 

porquê ficaram desnobrecidos dessa maneira. 

Apodrecidos, por serem de origem de matéria, 

desnobrecidos desse jeito e vencidos por ignorarem o seu 

verdadeiro estado, sem saberem de onde vieram nem 

saberem para onde iam. 

 

Hoje, com a definição completa do seu ser e dizendo: 

―- É verdade! Estamos ressuscitados. Éramos de origem 

aparentemente do nada, e hoje, ressuscitamos deste nada 

para o nosso verdadeiro tudo, por termos o conhecimento 

verdadeiro do nosso verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. Hoje, temos a planta Racional em 

nossas mãos, aqui está ela, a CULTURA RACIONAL. 

 

Hoje, sabemos e conhecemos o porquê deste 

desnobrecimento Racional e por que ficamos degenerados 

dentro desta deformação de animal Racional.‖ 
 

Hoje, são conhecedores da sua verdadeira Origem 

Racional. 

Hoje, conhecendo seu verdadeiro mundo, o MUNDO 

RACIONAL e a razão dessa deformação Racional. Por ser 

Racional deformado em animal, é que tudo é degeneração 

Racional, porque tudo que se multiplica, diminui, 

enfraquece, degenera e desaparece. 

 

Então, degeneração Racional. Hoje, o tabernáculo 

verdadeiro do MUNDO RACIONAL em suas mãos, para 

vos dizer de onde vieram, por que vieram e para onde vão 

e como vão, de onde são, por que saíram de onde eram e 

como voltam agora para aquilo que eram. Eram o quê? 

Racionais puros, limpos e perfeitos. 
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Hoje, todos emocionados com o tabernáculo do 

MUNDO RACIONAL em suas mãos, sentindo toda a 

grandeza angelical do seu verdadeiro mundo, o MUNDO 

RACIONAL. 

 

Hoje, todos emocionados com a CULTURA 

RACIONAL, com a verdade das verdades. Sabendo por 

que chegaram a esse ponto de deformação Racional e 

dizendo: ―- É verdade! De Racionais nos transformamos 

em animais, porque nos deformamos nesta categoria de 

bicho, pois o animal é um bicho. E não sabíamos o porquê 

ficamos assim, o porquê éramos assim, o porquê 

chegamos a este ponto de não saber a causa de sermos 

assim, e muito menos a origem da causa e daí por diante. 

Ficamos nesta categoria de moribundos, dentro de um 

mundo onde a qualificação certa e justa é de imundos. 

Imundos por sermos de matéria e desta palavra: imundo.‖ 

 

Então, mudaram e botaram o nome mundo, mas a 

palavra certa nunca foi essa, sempre foi imundo, por serem 

seres de matéria. 

 

E assim, viveram essa temporada toda nessa categoria 

desnobrecida de animal Racional. Vivendo como animais, 

vivendo mal e sofrendo as conseqüências do livre-arbítrio, 

da livre e espontânea vontade que impera até hoje e que é 

a causa de todas as ruínas de todos. Vivendo igual ao 

animal irracional, porque o irracional nunca soube o 

porquê de sua existência, como o animal Racional, nas 

mesmas condições, nunca soube o porquê de sua 

existência. 

 

Desta forma, a vida de um animal só pode ser uma 

vida como sempre foi de multiplicação do mal, e por isso, 
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o animal sempre multiplicou o mal, por ser um animal. Eis 

a razão das ruínas existentes no mundo, liquidando o 

animal. 
 

O animal nunca soube o porquê é um animal, e por 

isso, nunca soube de onde veio nem para onde vai, nunca 

soube o porquê de sua existência, nunca soube a causa de 

seu ser de animal. 

 

Então, o animal, por ser animal, sempre 

multiplicando o mal, sempre sofrendo por ser animal, 

porque o animal é inconsciente, e o inconsciente não sabe 

o que faz, não sabe o que diz, e por isso é negativo em 

tudo. 

Hoje, todos cientes e conhecedores da causa de serem 

assim, conhecendo a origem da causa e da origem, e o ser 

natural verdadeiro de Racional puro, limpo e perfeito, no 

MUNDO RACIONAL, com o seu progresso de pureza. 

 

Vejam que não podia ser de outra maneira. Tinham 

que ser mesmo seres sem condição alguma para 

conhecerem a origem do seu verdadeiro ser, e por isso. 

viviam aí nesse encanto, encubados pelos mistérios, 

recheados de enigmas e dizendo: ―- A vida é esta mesma.‖ 

Mas viviam em contradição sempre com tudo porque 

ninguém nunca pôde se conformar com a vida que tem, 

porque a vida de animal é a vida de sofrimento e ninguém 

se conforma com o sofrimento, ninguém nunca se 

conformou com a morte. Entretanto, por serem 

inconscientes, diziam: ―- A vida é esta mesma.‖ E na 

mesma hora se contradizendo, por não se conformarem de 

serem seres sofredores e mortais. Ninguém nunca se 

conformou com a morte. Ninguém nunca se conformou 

com o sofrimento nem com os tormentos da vida. 
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Vejam que vida sem sal, que vida sem vida, por ser 

uma vida provisória; que vida de multiplicações de 

nulidades, porque a própria vida já é nula, e por ser nula, 

não tem garantia. 

 

É uma vida sem coisa alguma que se aproveite, 

porque tudo se acaba. Por que tudo se acaba? Porque o 

valor do nada é nenhum, é nada. 

 

Vejam a vida do animal Racional. Uma vida triste por 

ser animal. Triste porque não sabiam por que eram 

animais. Triste porque não sabiam o porquê viviam mal. 

Uma vida triste. O mal em busca do bem aparente e 

sempre por encontrá-lo e sofrendo sempre as 

conseqüências de mediocridade de animal. Como o animal 

podia encontrar o bem no mal? De jeito algum, de forma 

alguma, e por isso, até hoje todos à procura do bem 

verdadeiro e sempre por encontrá-lo. 

 

Vejam o animal, nessa fase de animal Racional, como 

penava, como agonizava. Uma vida horrorosa, tenebrosa a 

vida do animal. Viver sem saber por que está vivendo, por 

ser um animal; viver fingindo a vida inteira, viver 

mentindo a vida inteira, enganando a si mesmo. E por 

viver hipocritamente dessa maneira, é que o sofrimento 

sempre se multiplicou. 
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NINGUÉM DE VERDADE NÃO SABIA 

RESPONDER COISA ALGUMA, POR SE TRATAR 

DE UMA DEFORMAÇÃO RACIONAL. 

O DEFORMADO NÃO CONHECIA A VERDADE, A 

RAZÃO CERTA DAS COISAS. 

 

 

 

 
 

O animal, vivendo no mundo que não é seu, sem 

saber por que, e por isso o animal se acaba e fica tudo aí. 

O animal sem poder desvendar esses mistérios, pergunta: 

―- Por que somos assim?‖ Ninguém sabia responder. 

―- Por que ficamos assim?‖ Ninguém sabia responder. 

―- Por que nós aparecemos neste mundo assim?‖ Ninguém 

sabia responder. ―- De onde nós viemos assim?‖ Ninguém 

sabia responder. ―- Para onde vamos assim?‖ Ninguém 

sabia responder. Os mistérios todos sempre por serem 

desvendados. 

 

Tudo isto por ser animal e o ânimo do animal sempre 

foi o mal. Por ser animal, tinha mesmo que somente 

multiplicar o mal; por ser animal, não podia conhecer o 

bem verdadeiro, porque não conhecia o porquê do seu ser 

animal. 

 

Então, a vida do animal sempre foi multiplicar o mai, 

e daí, aumentando as ruínas de todos, as desgraças de 

todos, as monstruosidades e as selvagerias; multiplicando 

o desequilíbrio, os desentendimentos, as discussões, as 
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brigas, as revoltas e as guerras. Enfim, por estarem na 

categoria de animal Racional. Está aí um pedacinho da 

causa do mal e da multiplicação do mal do animal 

Racional. Vejam quantas lutas perdidas, quanto vagar sem 

limites, quanto desacerto de um modo geral, por não 

saberem o porquê são animais Racionais. 
 

Vivendo aí de sonhos, de aparências e ilusões. É 

mesmo uma vida de verdadeiros inconscientes. Por 

estarem na categoria de animal Racional, tinham que viver 

à procura do bem a vida inteira e multiplicando o mal, por 

viverem inconscientes nesse degredo de lama infernal. 

Matéria é lama. 
 

Vejam que sonhar, que sonho. Quem sonha não sabe 

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

Assim sempre foi o animal, por ser animal de origem 

do mal, tinha que viver sonhando, tinha que viver de 

ilusões, tinha que viver de aparências. Tinha que viver 

sonhando com essa vida provisória, com essa vida 

pensando que sabe, e no ver das coisas, quando cai na 

realidade, vê e sente então, que nada sabe. 

 

A vida do animal sempre foi confusa, sempre fazendo 

confusão de tudo, desconfiado de tudo por ser animal, 

duvidando de tudo por ser animal. O animal é 

inconsciente, e o inconsciente duvida de tudo por ser 

inconsciente, tem medo de tudo por ser inconsciente, 

desconfia de tudo por ser inconsciente. 

 

Assim, sempre foi a vida dos hipócritas, que julgam 

ser aquilo que nunca foram: sábios, puros, santos e bons. 

Para ver a inconsciência do animal ao ponto que chegou, 

de querer ser o que nunca pôde ser. 
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Vive vergonhosamente assim desse jeito, pois quem 

vive de aparências é uma vergonha; quem vive de ilusões 

é uma vergonha, por viver iludido. Quem vive de sonhos é 

uma vergonha, por viver sonhando. Essa sempre foi a vida 

do animal por ignorar o porquê de sua existência. 
 

Vivendo hipocritamente, fingidamente, falsamente, e 

dizendo consigo mesmo: ―- É verdade! Eu aparento aquilo 

que não sou. Eu sou mesmo hipócrita, fingido e falso.‖ 

Ainda mais dizendo: ―- Isto é uma vida que é uma 

vergonha para nós vivermos assim, sabendo de sã 

consciência que não somos daqui. Aparentamos ser o que 

não somos, por vivermos de fingimento e de aparências. 

Como um artista que representa o seu papel com a cara 

mais dura e cínica. A vida é esta mesma realmente.‖ 

 

E assim, vejam as ilusões que criaram para dizer uns 

aos outros: ―- A vida é uma ilusão, mas quem criou esta 

ilusão? Quem são os mentores, autores, forjadores, 

criadores de todo este prato sortido de coisas sem proveito 

algum? Porque tudo que surgiu do nada não tem valor. 
 

Que valor tem o nada? Nada! Nenhum! Então, esta 

nossa luta do nada pelo nada. para tudo acabar em nada, é 

uma luta inglorificada; a nossa luta do nada pelo nada.‖ 
 

Assim, sempre foi a vida do encantado, do animal 

Racional. Agora, estão aí todos triunfando Racionalmente 

com a CULTURA RACIONAL, com a cultura do 

verdadeiro mundo de todos, o MUNDO RACIONAL. 

 

Hoje, todos brilhando Racionalmente, sendo 

orientados Racionalmente e tudo dando certo na vida de 

todos. Como estavam, na categoria de animal Racional, é 

que viviam dessa forma horrivelmente. Uma vida sem 
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consolo. Viviam todos desconsolados da vida, agonizando 

por não saberem o porquê de sua vida, o porquê de sua 

existência nessas condições horrivelmente leitos de 

matéria, sem saberem o porquê dessa vida de matéria. 

 

E não era para menos. Todos tinham que viver 

mesmo agonizando, reclamando a vida inteira e se 

queixando a vida inteira. A vida é cheia de queixumes, e 

por isso todos perguntam: ―- Por que eu sou assim? 

Ninguém diz de onde eu vim. Ninguém diz para onde eu 

vou. Ninguém diz por que sofro tanto. Ninguém diz. Qual 

é a causa de eu ser assim? Ninguém diz.‖ Porque ninguém 

sabia o porquê de sua existência. 
 

Então, tinham que viver desorientados sempre; 

tinham que viver nessa permanente indecisão: ―será ou 

não? Vai ser ou não? E ou não é?― Tinham que viver nessa 

incerteza; tinham que viver apalpando para acertar ou não, 

para acertar aparentemente. 
 

Que vida é a vida do animal! Viver mal sem saber a 

causa dessa vida do mal. 
 

Então, dizia o animal: ―- Por que sou um ser de 

matéria? Por que eu sou um ser material?‖ Ninguém sabia 

responder o porquê da existência da matéria. Ninguém 

sabia responder o porquê existe essa vida provisória. 

Ninguém sabia responder por que existe esse mundo 

assim. 
 

Viviam misteriosamente. Tudo era mistério. A 

solução ninguém nunca deu, os mistérios prevalecendo 

sempre. Os mistérios aí permanentes e a vida continuava 

com perguntas e interrogações e ninguém dava solução. 

Então, o mundo se tornou um pandemônio. 
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Um pandemônio, por ninguém saber dar explicações 

do mundo e do porquê da vida. O pandemônio continuava 

e a vida sem solução. 
 

Então, perguntava outro: - Por que nós fomos feitos 

desse nada?‖ Ninguém sabia responder. ―- Ah! Isto é um 

mistério da natureza!‖ ―- Por que existe este nada?‖ 

Ninguém sabia responder. 

 

E assim, vivendo iludidamente, hipocritamente, 

fingidamente, sonhando a vida inteira, o mal se 

multiplicando sempre e as ruínas em grande evolução. 
 

Vejam que a vida do animal Racional, por ser de 

Origem Racional, foi uma vida de completa lapidação, até 

que o animal se desiludisse das tolices e asneiras criadas 

para engambelo, para uma anestesia. Quando vem a 

desilusão desses engambelos, dessas anestesias e desses 

anestésicos, todos desiludidos de tudo, descrentes de tudo 

e dizendo: ―- O mundo é um tufão de angústias, e por isso, 

vivemos todos angustiados.‖ Outro diz: ―- O mundo é um 

embuste criado por nós mesmos, com o embusteirismo 

grosseiro, e por ser grosseiro, o sofrimento é permanente. 

Estamos em lapidação e não sabemos por quê.‖ 
 

A maneira de interpretar de muitos era 

completamente real,   e   por isso,   dizendo o seguinte: 

―- Surgimos do nada e nada somos. Somos um tudo 

aparente e voltamos ao nada, por nada sermos.‖ Ainda 

mais diziam: ―- Lutamos por este nada. A vida é de lutas 

pelo nada e tudo termina em nada. O que adianta a luta do 

nada? Nada, por tudo acabar em nada.‖ 
 

Então, muitos chegando à conclusão de que todos 

vivem iludidos, e por viverem iludidos, o sofrimento é o 
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maior brilhante e os tormentos da vida e a 

descompreensão entre todos, por a vida ser uma coisa 

descompreendida por todos. 

 

Muitos continuaram dizendo: ―-Não compreendemos 

esta vida, porque não compreendemos o porquê dela. Não 

sabemos o porquê da vida, não compreendemos a vida e 

vivemos nesta descompreensão.‖ 

 

O desequilíbrio tomando conta de todos e daí 

perguntam: ―Por que esta vida não é nossa? Por que não 

temos direito de viver?‖ Ninguém sabia responder. Todos 

morrem sem querer morrer, porque todos têm prazer de 

viver. Embora sofrendo, mas querem viver. Então, tudo 

isso sempre esteve misteriosamente na fase de animal 

Racional, e o animal vivendo assim horrivelmente, com o 

pesadelo da morte em sua mente, perguntando muitas 

vezes: ―- De que é que eu vou morrer?‖ Ninguém nunca 

soube responder. 

 

Assim, a agonia era geral. Ninguém sabia de que ia 

morrer. Sabia que ia morrer, mas de que iria morrer, 

ninguém sabia responder. 

 

Vivendo assim, por terem vida, mas não que tivessem 

prazer de viver. Esses assim são os que caíram na 

realidade da vida provisória e vivem indagando: ―- Até 

quando vamos permanecer com esta vida provisória?‖ 

―- Ah! Isto é um mistério da natureza!‖ ―- E por que não 

há quem desvende estes mistérios?‖ ―- A natureza não 

permite.‖ 

 

E assim, vivendo atropelados consigo mesmos e 

sempre com medo de morrer, por não saberem de que vão 
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morrer. Todos preocupados, nessa agonia permanente, 

pensando na vida dura, pensando na morte e pensando na 

vida. 

 

Tudo isso, na categoria de animal Racional, na 

categoria inconsciente, porque o inconsciente vive em 

permanente dúvida de tudo. Vivia. Hoje, está aí a 

revelação do porquê de toda essa situação irregular da vida 

do animal Racional. 

 

Vivia assim, o animal em permanente lapidação. 

Tudo isso, para lapidação do animal Racional, E daí, vir o 

amadurecimento de tudo e o apodrecimento de tudo, até 

chegarem a essa situação em que estão, de duvidarem de 

tudo de descrerem de tudo, até de si mesmos, e por isso, 

perguntarem: ―- Aonde está a verdade das verdades? 

Precisamos descobrir, precisamos encontrar.‖ 

 

E hoje, eis aí em vossas mãos, tão naturalmente, a 

Fase Racional, a fase consciente, a fase de recuperação do 

animal Racional que está em liquidação, por ficar 

desiludido de tudo e descrente de tudo. Perguntam onde 

está a verdade das verdades, sem a encontrar. Então 

dizem: - Estamos perdidos. Não sabemos que rumo 

devemos tomar.‖ Estão todos em busca de novos rumos, à 

procura do rumo certo, do rumo com base e lógica. E hoje, 

eis aí em mãos de todos, todos se encontrando e dizendo: 

―- É verdade! Está aqui em minhas mãos o que eu 

procurava há muito, o que todos vivem à procura: o 

encontro com o meu verdadeiro Mundo de Origem e a 

solução da situação, da angustiante vida de animal 

Racional que está em liquidação. Hoje, tudo esclarecido, o 

porquê desta vida de apodrecidos na matéria, a razão e o 

porquê surgimos do nada. 
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Hoje estou feliz, o mundo está feliz e todos no mundo 

felizes, por estar aqui a Fase Racional, por estarmos 

ligados ao nosso verdadeiro mundo, o MUNDO 

RACIONAL.‖ Todos recebendo todas as orientações 

precisas para o seu equilíbrio na vida e tudo dando certo 

na vida de todos, por todos serem orientados 

Racionalmente e poderem dizer: ―- Agora sim! Eu me 

encontrei. 

Hoje sei de onde vim e para onde vou, como vim e 

como vou. Sei que não sou daqui e sei de onde sou. Estou 

em contacto permanente com o MUNDO RACIONAL. 
 

O mundo se encontrou e todos se encontraram. Agora 

sim! Agora sim! Está aqui o certo dos certos, a verdade 

das verdades, um mundo só, o MUNDO RACIONAL.‖ 

Agora, tudo entrando em franca Fase Racional, por 

estar aí a CULTURA RACIONAL em grande 

desenvolvimento e em grande evolução de progresso 

Racional. 

Tudo dando certo na vida de todos, que estão em 

contacto com os Habitantes do MUNDO RACIONAL, 

que são seus verdadeiros irmãos, puros, limpos e perfeitos 

com o seu progresso de pureza, no MUNDO RACIONAL. 
 

Agora, todos têm com quem contar, têm aonde se 

agarrar, têm com quem dialogar, conferenciar, e daí, 

receber orientações para que tudo dê certo na vida de 

todos. Todos dentro da Fase Racional, da fase consciente, 

da fase sempre pra frente, Racional. 

Na fase de animal Racional tudo era tão diferente. 

Era do animal mesmo. O animal, por ser animal, vivia mal 

e tinha mesmo que viver mal, por ser animal. 



64 
 

CULTURA RACIONAL – 20º O 

 

 

Então daí diziam: ―- Todos são sofredores.‖ Mas não 

sabiam a causa. Agora é que estão sabendo a causa. A 

causa é por ser uma fase em lapidação. A causa era esta, 

seres em lapidação, e por isso, a causa do sofrimento era a 

lapidação. Esta é que é a verdadeira causa. Mas não 

sabiam e diziam: ―- Nós somos sofredores e não sabemos 

por quê.‖ Não sabiam a causa de serem sofredores. Não 

sabiam a causa de serem Animais, de viverem mal, por 

serem Animais, de viverem inconscientes, por serem 

Animais, de viverem horrivelmente nessas condições. 

Hoje, conhecendo o estado do animal Racional, o 

porquê do seu estado ser assim e o porquê da sua causa de 

serem assim. Então dizem: ―- É verdade! Não há 

sofrimento sem causa. Se nós sofríamos é porque existia a 

causa, e a causa era a lapidação do animal.‖ Estavam todos 

em lapidação e ninguém sabia. Ninguém sabia que 

estavam sendo lapidados. Sabiam que sofriam, mas não 

sabiam por que, não sabiam a causa. Só sabiam dizer: 

―- Nós somos sofredores.‖ Viviam ainda com outros 

argumentos infelizes, com todos dizendo que era para 

purificar aquilo que não existe no corpo de ninguém, ou 

para pagar o que não sabia que estava devendo. 
 

Então, cada qual dava a sua opinião sobre o 

sofrimento: ―- É por causa disto, é por causa daquilo 

outro.‖ Uma infinidade de argumentos sem pé e sem 

cabeça. A causa justa e certa é a lapidação. Olhem aí! Não 

estão vendo, na lapidação ao ponto que chegaram? A 

descrença de tudo. Todos descrentes de tudo, duvidando 

de tudo, para chegarem a esse ponto da nulidade desse 

tudo aparente. Vem então, pela lapidação, o descrédito 

geral. O que aparentemente parecia ter valor, hoje tudo 

caindo no ridículo, sem valor algum. As tábuas de valores 

perderam os seus valores pela lapidação do animal. O 
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animal tinha que chegar ao ponto de amadurecimento 

disso tudo e do apodrecimento disso tudo, para daí vir a 

descrença total de tudo, pelo amadurecimento disso tudo, e 

do apodrecimento disso tudo. Tudo isso, para a lapidação 

do animal Racional. 

Hoje, todos dizendo: ―- É verdade! Estávamos sendo 

lapidados sem saber. Hoje estamos sabendo que o 

sofrimento é a lapidação.‖ 

E assim, hoje, todos encontrando o que estavam 

procurando há muito: a Fase Racional, a fase de 

recuperação do animal Racional. Dentro desta fase, o 

animal Racional deixa de ser animal para ser Aparelho 

Racional, deixa de ser inconsciente para ser consciente, e 

daí, vindo o desenvolvimento Racional e tudo dando certo 

na vida de todos, Racionalmente, por estarem dentro da 

fase consciente. 

 

Então, pensando de outra forma, o consciente pensa 

de forma positiva e o inconsciente pensa de forma 

negativa, porque o inconsciente vive de aparências, de 

ilusões e de sonhos. Vive falsamente, traído pelas falsas 

verdades criadas pela inconsciência. 

 

O inconsciente vive em falso, e vivendo em falso, 

tinha mesmo que viver como viviam, duvidando de tudo e 

até de si mesmo, desconfiando de tudo. Vivendo vagando 

como uma nau em alto oceano, perdida e sem rumo. 

Vivendo de acordo com o vento. 

 

Quando o vento é mau, o fluido é mau, pensando 

mal; quando o vento é bom, o fluido é aparentemente bom, 

pensando bem aparentemente, dentro do elétrico e 

magnético. 
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Passando assim, por essas evoluções todas e ficando 

como ficaram, descrentes de tudo e perguntando uns para 

os outros: ―- Onde é que se pode encontrar a verdade das 

verdades?‖ Respondia o outro: ―- Na fase inconsciente, 

esta é uma pergunta que ninguém pode responder.‖ 

Ninguém pode responder porque no mundo de matéria só 

existem aparências, ilusões, sonhos e artes para 

engambelar e destruir, porque toda a arte tem sua parte 

boa aparentemente e tem a sua parte má, e por isso é arte. 

Arte é uma invenção do inconsciente, e o inconsciente 

nunca produziu coisa alguma certa. Aparentemente está 

certa, mas verdadeiramente não, por ser inconsciente. 

 

Então, vejamos o estado gravíssimo que viviam. 

Viviam num estado tão grave, que não davam pela coisa, 

porque estavam cegos pela ilusão. Só davam pelas coisas 

quando eram vítimas disto ou daquilo. Então é que dizia: 

―- É verdade! Tudo que produz o mal, não pode ser bom; 

tudo que produz o mal, nasceu das entranhas dos maus.‖ 

 

E assim, a vida tornou-se um verdadeiro pesadelo 

infernal pela multiplicação do mal, pela multiplicação das 

ruínas, pela multiplicação da poluição, pela multiplicação 

da degeneração. 

 

Vejam o enfraquecimento da vida do inconsciente. O 

inconsciente pensa que sabe e vê provado pelo sofrimento 

que nada sabem. Então diz: ―- Se eu soubesse eu não 

sofria; se eu soubesse eu não era um sofredor, mas por 

aparentar que sei é que sofro.‖ 

 

Portanto, esse saber aparente não é verdadeiro. Esse é 

um saber traiçoeiro dessa vaga vida de embusteiros. O 

inconsciente é um embusteiro, e o embusteiro não sabe por 
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que é assim. Ele pensa que é assim porque tinha que ser 

assim, mas não prova por quê. Fala inconscientemente e 

embusteiramente, e por isso, vejam o fracasso da vida dos 

que julgavam que tudo sabiam. 

 

Hoje, vendo que nada sabem, e por isso nada são. 

Aparentemente tudo são, mas verdadeiramente nada são. 

 

Os musos falam além, mas não conheciam o além, ou 

não conhecem o além, a não ser agora. Agora é que estão 

conhecendo o além, sabendo, vendo e sentindo, que tudo 

vem do além e tudo volta ao além. 

 

Tudo vem do além, tudo nasceu do além e tudo volta 

ao além, tudo volta para o além. 

 

O além é quem domina, o além é quem manda, 

porque do além emanou-se tudo que aí está, e tudo assim 

proveio do além. 

 

Então, é o além quem manda, é o além quem 

governa. No além está tudo e para o além volta tudo. Tudo 

vem do além e tudo volta para o além. 

 

Os musos, que não conheciam o além, viviam 

envolvidos e distraídos com a matéria, pensando e 

julgando que na matéria é que estava o tudo da vida, e 

hoje vendo, sabendo e sentindo, que na matéria não 

podiam encontrar o apoio que esperavam. Qual é o apoio 

do nada? Nada! 

 

Hoje, estão vendo, sentindo, sabendo e conhecendo, 

que tudo provém do além, que tudo vem do além, e que 

tudo volta ao além. É no além que está tudo. Portanto, é o 
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além que domina tudo, o além é que governa tudo, porque 

tudo vem do além. 
 

Vejam como viviam encantados pela matéria, 

obsedados pela matéria, embriagados pela matéria, 

fantasiados pela matéria e sofrendo pela matéria. Hoje, 

estão vendo o grande erro, o grande erro de pensarem e 

julgarem que na matéria estivesse o tudo real da vida. A 

matéria não tem coisa alguma de real e por isso tudo é 

passageiro. Na matéria tudo é provisório, tudo com essa 

vida provisória. Tudo gera, nasce, cresce, refloresce e 

desaparece, ou se transforma no que era. E assim, a 

matéria é um nada. Na matéria não podiam encontrar o 

que desejavam, a não ser o nada. A vida do nada é a vida 

da matéria, e por isso, tudo acaba em nada. Então, não 

adiantou a luta bruta do bruto da matéria, do grosseiro da 

matéria, que a matéria é uma coisa grosseira, e por ser 

grosseira é uma coisa passageira. Na matéria tudo se 

acaba, tudo volta ao que era. O que era? Nada! 
 

Então, hoje acordaram, hoje estão acordados, não 

estão mais dormindo, amancebados pelas sebarias da 

matéria. Hoje, estão vendo a nulidade da matéria, por esse 

julgamento Racional, declarando o tudo e declarando o 

nada. O tudo está no além, porque tudo vem do além e 

tudo volta ao além. 
 

Hoje, conhecendo o MUNDO RACIONAL e muitos 

já em contacto com seu verdadeiro Mundo de Origem. 

Muitos já sendo orientados, satisfeitos e equilibrados 

Racionalmente. Encontrando-se assim, tão naturalmente, 

sem esperarem, com seus irmãos do MUNDO 

RACIONAL, com os seus irmãos puros, limpos e 

perfeitos, no MUNDO RACIONAL, com o seu progresso 

de pureza. 
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Agora, todos aí na vida da matéria, mas todos alegres, 

felizes e contentes para o resto da vida e dizendo: 

―- Graças ao RACIONAL SUPERIOR, que nos trouxe o 

conhecimento do nosso verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL.‖ 

 

E assim, todos sendo orientados pelo seu verdadeiro 

Mundo de Origem e tudo dando certo na vida de todos. 

Todos dentro da Fase Racional, e esquecidos da fase de 

animal Racional, a fase da podridão, da ilusão da vida da 

matéria, dos sonhos da vida da matéria, das aparências da 

vida da matéria. 

 

Hoje, esquecidos da vida de animal Racional, porque 

hoje, por serem orientados Racionalmente, estão pensando 

Racionalmente. 
 

Vejam que luta acordar o bruto. Sim, porque o animal 

Racional é bruto, por ser animal, embrutecido pela vida 

animal. 

Hoje, acordaram para a vida eterna. Hoje, todos 

sentindo que estão ligados ao MUNDO RACIONAL, o 

seu verdadeiro Mundo de Origem. 

 

Hoje, todos alegres, felizes e contentes para o resto da 

vida, por estarem vivendo Racionalmente, por serem 

orientados pelo MUNDO RACIONAL, recebendo todas 

as orientações precisas dia e noite, noite e dia, do 

MUNDO RACIONAL. Por serem Aparelhos Racionais ou 

Aparelho Racional, vivem Racionalmente, pensam 

Racionalmente e tudo dando certo na vida de todos, por 

todos serem orientados pelo seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro do 

Aparelho Racional. 
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Hoje, todos volvidos para o cosmo e dizendo: ―- É 

verdade! De onde sou? Do MUNDO RACIONAL. Por 

que sou do MUNDO RACIONAL? Por ser de Origem 

Racional. Deformamo-nos em animais e, por estarmos 

vivendo como animais, éramos inconscientes. 

Inconscientes por coisa alguma de certo e de verdadeiro 

sabermos. Vivíamos todos em trevas na fase de animal 

Racional.‖ 

 

A fase de animal Racional foi uma fase de lapidação 

e por isso, de sofrimento noite e dia. Mas, agora todos 

libertos peio Conhecimento Racional, pela CULTURA 

RACIONAL, dentro da Fase Racional, a fase de 

recuperação do animal Racional. Todos hoje, vivendo 

conscientes, com a consciência pura, limpa e perfeita, por 

serem orientados pelo MUNDO RACIONAL. 

 

Vejam que linda mudança de fase. Da fase de animal 

Racional para a Fase Racional. Da fase inconsciente para a 

fase consciente. 

 

Então hoje, todos em estado de equilíbrio Racional, e 

aí tudo dando certo na vida de todos, por todos serem 

orientados pelos habitantes, seus irmãos do MUNDO 

RACIONAL. 

 

A vida de todos se modificando, tão naturalmente, 

sem sentirem a grande mudança para o bem verdadeiro e a 

paz eterna de todos. 

 

Hoje, todos conhecendo a vida eterna, o mundo 

eterno, o MUNDO RACIONAL. Só conheciam na fase de 

animal Racional, o mundo da matéria, o mundo da vida 

provisória. 
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Hoje, conhecem a vida eterna, conhecem o MUNDO 

RACIONAL, sabem de onde vieram para parar aí nessa 

deformação Racional. 

 

E assim, é bom sempre relembrar para que tudo se 

justifique como tem que ser, na vida dos mancebos, que 

era a vida da matéria, para que conheçam o mundo da 

matéria e o MUNDO RACIONAL, dos puros, limpos e 

perfeitos com seu progresso de pureza. 

 

Hoje, estão conhecendo a vida eterna, à qual já estão 

ligados, por conhecerem o seu verdadeiro Mundo de 

Origem por conhecerem os eternos, Habitantes do 

MUNDO RACIONAL, o mundo eterno, o mundo da 

eternidade. 

 

Hoje, conhecem os dois mundos: o mundo de 

matéria, do encanto, e o MUNDO RACIONAL, que os 

desencantou para a eternidade. 

 

Vejam que hoje o equilíbrio é outro, é Racional. 

Racional não tem brigas, não tem guerras nem confusões. 

E a fase do equilíbrio. A fase das confusões, das guerras e 

das brigas, é a fase de animal Racional que já se acabou há 

muito, e ficaram aí, os remanescentes em liquidação. 

 

Vejam o desnobrecimento da vida da matéria. Aonde 

iriam parar dessa forma, onde não encontravam uma 

justificação para a multiplicação da destruição. E por a 

destruição cada vez ser maior, cada vez continuar em 

grande escala, aonde iriam parar com esse tumulto, com a 

multiplicação dos tumultos da vida sacrilégica. A matéria 

sempre foi um sacrilégio, por ser matéria, e por isso 

sofredores. 
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Com a multiplicação do progresso avassalador 

material, nunca puderam chegar aonde sempre desejavam 

chegar, que era a uma compreensão que pudesse 

solidificar o bem, a paz e a harmonia de todos. Nunca 

puderam encontrar as justificações que sempre fizeram 

tudo para encontrar. Não podiam por serem inconscientes, 

em lapidação. O que está em lapidação está em transição, 

como vocês, por estarem fora do seu verdadeiro lugar, do 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 

 

Então, era sofrer, sofrer, até chegarem no seu lugar 

verdadeiro, como agora chegaram dentro da Fase 

Racional. 

 

Agora, todos tendo prazer de viver, porque sabem o 

porquê estão vivendo. 

 

Hoje, todos vivem com prazer dentro da Fase 

Racional. Ao passo que, na fase de animal Racional, 

viviam porque tinham vida, mas não que tivessem prazer 

de viver, porque não sabiam o porquê estavam vivendo. 

Viviam sem saber por que viviam; viviam igualmente a 

outro vegetal qualquer que não sabe por que vive. Vive, 

porque nasceu para viver, mas não sabendo o porquê 

nasceu nem sabendo o porquê de sua vida assim ser. 

 

Hoje, todos têm satisfação de viver, por saberem o 

porquê estão vivendo, por saberem o porquê de sua 

existência nessas condições de serem de matéria. 

 

Hoje, todos cientes do porquê da vida da matéria, do 

porquê desta vida provisória. Conhecendo as duas vidas: a 

vida eterna e a vida provisória e dizendo: ―- É verdade! 
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Até que tivemos solução completa e definida da situação 

de todos universalmente.‖ 

 

É por isso que ninguém estava mais suportando essa 

vida de matéria. Viviam porque todos tinham vida, mas 

não que tivessem imenso prazer de serem seres assim 

nessas condições: sofredores e mortais, sempre sofrendo 

até morrerem sem saberem por quê. 

 

Hoje, todos sabendo o porquê ficaram assim, com 

essa vida desoladora, de desolação, na fase de animal 

Racional. 

 

Hoje, todos com o certo dos certos nas mãos, e 

dizendo: ―- Até que enfim a Divina Providência olhou 

para mim e para todos. Hoje estou convencido e todos 

estão convencidos do certo dos certos, da definição 

cultural certa, da vida Racional, da fase de animal 

Racional. 

 

Hoje, conhecemos o tempo perdido da vida da 

matéria. Hoje, vivemos para a eternidade, porque estamos 

unidos, ligados aos eternos do MUNDO RACIONAL. 

Hoje, estamos convictos de que o mundo de matéria 

chegou ao seu fim.‖ 

 

Na vida da matéria é assim. Tudo que tem princípio, 

tem fim. A matéria teve o seu princípio e tinha que ter o 

seu fim, como tudo de matéria teve o seu princípio e teve 

o seu fim. 

 

Então, agora chegou o término da vida da matéria. A 

matéria teve o seu princípio e tudo na vida da matéria é 

assim. Tudo que tem princípio tem fim. 
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E assim, hoje, todos festejando o término da vida da 

matéria, como quem diz: ―- Até que afinal nos libertamos 

de uma vez por todas, de uma vez para sempre. Parecia 

que não sairíamos mais desta vida chocante e humilhante, 

por ser uma vida de sofrimentos sem cabimento. O 

sofrimento sempre nos provando a nulidade de toda a 

nossa sabedoria, e por isso todos sofríamos; sofriam os 

que diziam que sabiam e sofriam os que nada sabiam.‖ 

 

Então, o sofrimento é uma prova de que ninguém 

nada sabia, como quem diz: ―- Quem sabe não sofre.‖ 

 

Vejam a ilusão como fazia todos de joguete. 

 

Agora, todos com a Voz Celestial dentro do seu ―eu‖, 

com a Voz Suprema dentro do seu ―eu‖, com a Voz 

Racional dentro do seu ―eu‖. Agora, todos brilhando 

Racionalmente, por estarem em contacto com o MUNDO 

RACIONAL, por estarem ligados aos eternos, seus 

irmãos, habitantes do seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. Vivendo todos conscientes, por 

estarem vivendo Racionalmente, por encontrarem a razão 

de ser, a razão do seu ser e a razão de todos os seres, 

porque tudo que existe, tem em primeiro lugar a razão que 

deu causa a isto ou aquilo. Encontraram a razão de ser, e 

daí, vivendo conscientemente tranqüilos, por conhecerem 

o porquê do seu ser assim ser, o porquê de todos assim 

serem, e o porquê de tudo assim ser. 

 

Então, vivendo conscientes, vivendo Racionalmente, 

por estarem em contacto com o seu Mundo de Origem, e 

saberem se dirigir a ele. Vivendo assim nessa vida 

provisória, com essa vida provisória, mas sabendo a causa 

e o porquê dela, e dizendo: ―- É verdade! Como é que nós 
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viemos parar aqui. Usamos mal o livre-arbítrio, por não 

conhecermos o mal, por desconhecermos o mal. Usamos 

mal a livre e espontânea vontade, por não conhecermos os 

danos que poderiam suceder.‖ 
 

Tudo isso não foi nada, e por isso, estão aí com toda a 

noção e compreensão das coisas, e reavendo sem sacrifício 

de recuperação, o seu verdadeiro natural de Racionais 

puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. Agora estão aí, ligados 

ao MUNDO RACIONAL, em contacto com seus 

habitantes, com seu verdadeiro Mundo de Origem. Tudo 

isso, foi um insignificante passeio que desdourou do que 

eram. Eram puros, limpos e perfeitos, e chegaram a ficar 

como aí estão, imbuídos em matéria fluídica elétrica e 

magnética. 

Mas tudo isso, é um desdobramento natural da noção 

do ser, por entrarem por uma parte do MUNDO 

RACIONAL que não estava pronta para entrar em 

progresso. Quiseram progredir por conta própria, e o 

resultado foi chegar a esse ponto, de ficarem perdidos, 

pelas transformações que fizeram. Estavam todos 

imbuídos na matéria dessa forma, e agora, todos cientes do 

porquê se originaram dessa forma, da razão de assim 

serem, e certificando-se do porquê regeram a vida para 

ficarem nessas condições. E não sabiam que não ia dar 

certo? Sabiam, porque a parte ainda não estava pronta para 

entrar em progresso, mas quiseram progredir por conta 

própria em um pedaço que não estava pronto para entrar 

em progresso. Sentiram vontade de progredir por conta 

própria no pedaço que não estava pronto para entrar em 

progresso e vieram progredindo até hoje, como aí estão, 

progredindo, continuando a progredir por livre e 

espontânea vontade, da forma que entendem, usando o seu 
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livre-arbítrio à sua vontade, pois assim começaram, como 

aí estão, com o livre-arbítrio, usando da forma que 

desejam. 
 

Não estão vendo que vão a regresso com esse 

progresso e ainda estão continuando? Não estão vendo o 

progresso da degeneração? Não estão vendo o progresso 

da poluição? Estão vendo e continuam a progredir 

negativamente. 
 

Assim foi o princípio e continuam aí os mesmos, mas 

em forma diferente, em forma de matéria. 

 

Estão vendo que estão regredindo, por o progresso ser 

de destruição, mas continuam como aí estão, com o 

progresso que vai a regresso, por ser um progresso de 

destruição de si mesmos e dos seres. Assim foi o princípio. 

Quiseram entrar por um pedaço que não estava pronto 

para entrar em progresso, progredirem por conta própria e 

vieram progredindo por conta própria, como até então. 

 

Hoje, aí estão por conta própria progredindo; por 

conta própria progredindo de acordo com a livre e 

espontânea vontade, de acordo com o livre-arbítrio. 

Começaram e assim estão continuando a progredir por 

conta própria. Estão vendo que vão mal, estão vendo que 

vão para pior, estão vendo a poluição, estão vendo a 

degeneração e continuam. 
 

Assim foi o princípio, e como principiaram aí estão, 

com o progresso de destruição. 

 

Então, hoje estão vendo que tudo tem a sua razão de 

ser, e por ter a sua razão de ser, está aí a razão de serem 

assim, que foi a de quererem progredir por conta própria. 
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A razão de tudo assim ser foi a de quererem progredir 

pelo pedaço que não estava pronto para entrar em 

progresso. Então, se aí estão nessas condições, os culpados 

quem são? São os seus próprios habitantes que continuam 

a ser os mesmos, com as mesmas deliberações. A vontade 

é livre, e cada qual expressa a sua vontade e seu desejo 

como deseja. 

 

Vejam que o fato da vida assim ser, foi a livre e 

espontânea vontade, por entrarem por um pedacinho que 

não estava pronto para entrar em progresso, mas quiseram 

progredir por conta própria, como aí estão até Hoje, 
 

Assim, vieram a ficar como aí estão, e agora é que 

estão tomando conhecimento do porquê da situação de 

tudo e de todos assim serem, e o que devem fazer para 

deixarem de assim serem para serem no seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o que sempre foram: puros, limpos e 

perfeitos. Seres puros, limpos e perfeitos com seu 

progresso de pureza. 
 

Agora, está aí em suas mãos o saber para todos 

voltarem ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. Por livre e espontânea vontade assim todos 

ficaram, mas agora, o desejo de todos há muito é conhecer 

o seu verdadeiro Mundo de Origem e voltar ao seu Mundo 

de Origem. Eis aí em suas mãos a forma de voltar. 

 

Tudo isso que passaram foi por começarem com o 

livre-arbítrio e permanecerem aí até hoje com o mesmo 

livre-arbítrio. 
 

Mas agora, cansaram da vida da matéria, e por 

estarem cansados da vida da matéria, querem voltar todos 

ao seu verdadeiro natural, ao seu verdadeiro mundo, ao 
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seu verdadeiro natural de Racionais puros, limpos e 

perfeitos. 

 

Eis em suas mãos a volta. 

 

Vejam que tudo que tem princípio tem fim. A matéria 

teve o seu princípio e agora chegou o seu fim, porque 

ninguém quer viver assim, com essa vida provisória, na 

classificação de sofredor. 

 

Então, agora, está aí em suas mãos, a volta de todos e 

de tudo para o seu verdadeiro estado natural, de Racionais 

puros, limpos e perfeitos, no seu mundo verdadeiro de 

origem, com seu progresso de pureza. 

 

Acaba assim, a odisséia misteriosa da vida da 

matéria. Era uma verdadeira odisséia a vida misteriosa da 

matéria. Ninguém conhecia a origem do seu ser; ninguém 

sabia o porquê de assim ser; ninguém sabia o princípio de 

coisa alguma nem o fim. Era uma verdadeira odisséia a 

vida enigmática e misteriosa da matéria. Todos vivendo no 

encanto e ninguém sabia o porquê desse encanto. Encanto 

quer dizer: uma coisa misteriosa, cheia de enigmas. Onde 

estão os mistérios está o encanto, onde estão os enigmas 

está o encanto. 
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DE ONDE VIEMOS E PARA ONDE VAMOS? 

NINGUÉM SABIA RESPONDER. E HOJE, TODAS 

AS RESPOSTAS NA CULTURA RACIONAL. 

 

 

 

 
Viviam nesse encanto sem saberem o porquê dele, 

sem saberem a causa dele, sem saberem o porquê se 

originou assim. Vivendo assim, no encanto, e em mistério. 

Quem vive de mistérios tinha que viver em experiência, 

experimentando para acertar aparentemente ou não. 

 

Então, era a vida das experiências, a vida das 

pesquisas em busca dos acertos aparentes, por tudo ser 

provisório, por tudo ser passageiro. Viviam nessa vida de 

lutas sem fim. Era lutar a vida inteira para descobrir o fim, 

e sempre o fim por ser descoberto e os mistérios todos aí 

como um rochedo. 

 

Nesse encanto, que não sabiam como solucioná-lo, 

viviam todos agonizando, agoniados, e perguntando a si 

mesmos: ―- De onde viemos e para onde vamos?‖ 

Ninguém sabia responder, ninguém respondia por ser um 

encanto e viver tudo em mistério. 

 

Então, para engambelo e disfarce da vida, criaram 

uma infinidade de histórias, lendas e contos, todos 

controvertidos, muito longe da realidade, ficando tudo em 
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mistério, continuando os mistérios sem solução, os 

encantos sem solução, e os enigmas e a agonia de todos, 

cada vez aumentava de um modo desesperador. 

 

Para ver se amenizavam um pouco o desespero, 

começavam a criar e a inventar novas lendas, novas 

histórias, novos contos, engambelando assim, os seres, 

como quem diz: ―- Agora encontramos a nossa fórmula 

certa, agora encontramos a causa que nos vai levar ao 

reino da glória; agora que encontramos, com novas 

pesquisas, novas descobertas do nosso ser, nós vamos nos 

regendo assim, e tudo agora vai dar certo, tudo agora vai 

acertar, tudo agora vai ficar bem.‖ 

 

E assim, os engambelos e os anestésicos, sempre com 

bons propósitos de amenizar a agonia e o desespero de 

todos, e tudo isso não passando de sortilégios, que quer 

dizer: sorte sem sorte. Por isso, continuando tudo de pior a 

pior sempre. 

 

Sempre houve uma infinidade de formas, dessas 

formas, para lapidação do animal Racional, até que depois 

de lapidados, pudessem encontrar a verdadeira forma, a 

forma Racional, por a origem ser Racional, e tudo ser uma 

deformação Racional. Agora sim, é que sabem e 

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

como vão. 

 

Hoje, estão com a verdadeira bússola Racional em 

mãos. A bússola Racional é a razão do ser e dos seres. E a 

razão de ser Racional. 

 

Então, para que todos tivessem uma brilhante, boa e 

clara interpretação Racional, foi preciso estas revelações 
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todas, para que encontrassem as perguntas e as respostas 

com clareza, para a revelação de toda essa profundeza, 

para que interpretassem tudo com lógica, provada e 

comprovada, com base provada e comprovada e com as 

comprovações em si mesmos. 

 

Foi preciso um extenso e longo depoimento para 

revelar tudo com segurança Racional, para que pudesse 

esclarecer, clarear tudo, iluminar tudo, provar e comprovar 

a razão do tudo verdadeiro e a razão do nada, o porquê do 

nada e o porquê do tudo aparente. 

 

Tudo isto requer uma infinidade de longas 

explicações e orientações, para que seja tudo resolvido 

naturalmente. São verdades das verdades, esclarecidas de 

modo tão natural, que não chocam e não dão impacto, pelo 

modo de falar, de descrever o sentido das coisas, para não 

emocionar, não abalar, e tudo resolvendo naturalmente, 

sem abalo, sem constrangimento, sem choque e sem 

melindres de espécie alguma. 

 

Então, é por isso que Racionalmente falando, é muito 

diferente do modo do animal Racional inconsciente. 

 

Vejam as verdades das verdades da ação do tempo, 

para que chegassem à conclusão do ser real Racional. 

 

Hoje, todos ligados ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, tão naturalmente, sem abalos, sem emoções, tão 

naturalmente. 

 

Vejam que o teor Racional quer dizer, que a pureza é 

de uma forma tal, que não dá a perceber, mas sim, a 

entender a grandeza da pureza, como ela é dita e feita. 



82 
 

CULTURA RACIONAL – 20º O 

 

 

Então, aí não produz emoções nem choques, pelo 

modo de delinear os assuntos de grande importância, de 

grande profundidade. Externados todos com maior 

simplicidade, como seja uma coisa tão natural e tão 

simples, que não produz choques nem emoções, para que 

todos tenham ciência de uma forma tão natural, e 

assimilem com facilidade e naturalidade sem produzir 

abalo de espécie algum. 
 

São verdades muito grandes e muito elevadas, mas 

ficam de uma forma tão natural, tão simples, que quem 

quer que seja assimile tão naturalmente, sem alarde, sem 

emoção, porque é o saber verdadeiro Racional e como 

saber expressar este saber tão grandioso, para o animal 

Racional que está em recuperação. 
 

Então, é preciso uma infinidade de repetições, de 

várias maneiras, de vários modos, para ir lapidando 

Racionalmente o animal Racional. Uma verdade aqui é 

dita de uma infinidade de modos e maneiras, para que seja 

entendida, compreendida e sentida, para ver o sentido da 

coisa real, para sentir o sentido da profundidade real 

Racional. 
 

Uma vez verdade profunda, é preciso que seja 

explicada de várias maneiras, de vários modos e de várias 

formas, para ser bem entendida, bem interpretada e bem 

sentida, no sentido Racional de equilíbrio e formação do 

ser. 
 

Vejam, que muitos, por não saberem interpretar, 

ficam achando esquisito as repetições, por desconhecerem 

o seu grande valor, para a boa e clara interpretação de um 

ser desconhecido, de um assunto desconhecido do seu ser, 

o MUNDO RACIONAL. 
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Agora, hoje, muitos bem esclarecidos, já bem 

compreendidos e entendidos, vendo e sabendo que aí é que 

está o grande valor, ou um dos maiores valores para se 

saber transmitir a quem precisa sentir a real fonte 

Racional. 
 

Olhem aí! Que tumulto Racional pela satisfação de 

conhecerem o seu verdadeiro mundo, o MUNDO 

RACIONAL! Olhem aí! A grande epopéia universal! 

Todos ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL, ao seu verdadeiro natural. Olhem 

aí! O presépio desencantado! Olhem a alegria profunda de 

todos que estão tendo contacto com o seu verdadeiro 

Mundo de Origem! Olhem a grande satisfação! 
 

E assim, todos e tudo brilhando Racionalmente, por 

estar aí a Fase Racional em função, a fase de recuperação 

do animal Racional. 
 

Hoje, todos notam no semblante de todos, a alegria 

que vai por dentro de todos, a harmonia que vai por dentro 

de todos, o equilíbrio que vai por dentro de todos, a paz 

que vai por dentro de todos, a segurança que vai por 

dentro de todos, a garantia, a felicidade completa, por 

todos estarem sendo orientados pelo MUNDO 

RACIONAL, o seu verdadeiro Mundo de Origem. Todos 

ligados ao seu Mundo de Origem. 
 

Hoje, é grande a felicidade que vai dentro do íntimo 

de todos; a tranqüilidade e a paz Racional, reinando dentro 

do íntimo de todos pelo equilíbrio Racional. Todos 

sentindo a grande modificação de sua vida, e dizendo: 

―- O que eu fui e o que eu sou. Como eu estava e como eu 

estou. Como era e como sou. Que grande diferença! Como 

eu mudei! Como eu modifiquei! Como tudo se modificou! 
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Hoje eu vivo em paz, hoje eu tenho a paz dentro de 

mim, estou ligado ao meu Mundo de Origem, sou 

orientado pelo MUNDO RACIONAL.‖ 

Vejam que satisfação em serem agora o que são. 

Aparelhos Racionais, por estarem dentro da Fase 

Racional. 

Hoje, a vida de todos é Racional, por aí estar a Fase 

Racional, e tudo vai mudando tão naturalmente sem 

ninguém sentir, por a fase ser Racional. 
 

Eram encantados, porque viviam como animais 

Racionais sem saber por quê. 
 

Então, estavam encantados nessa categoria de animal 

e não sabiam o porquê eram Animais, por estarem 

encantados. Agora, Hoje, desencantados pela Fase 

Racional. 

Na fase de animal Racional, encantados, não sabiam 

o porquê eram Animais, e por isso, estavam encantados 

nessa categoria de animais Racionais. 
 

Agora, estão desencantados, na Fase Racional, e por 

estarem desencantados, são Aparelhos Racionais; estão 

aparelhados com o seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro do Aparelho 

Racional. 
 

Agora, todos desencantados pela fase consciente 

Racional, e quando estavam encantados, estavam dentro 

da fase inconsciente, da fase de animal Racional. 

Então, o inconsciente é o encantado, e o consciente é 

o desencantado. 
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Eram encantados e não sabiam por que eram 

encantados, e por serem encantados, mantinham os 

mistérios sem solução: por serem encantados, viviam de 

experiências, experimentando para acertar aparentemente 

ou não. Por serem seres encantados, desconheciam O 

porquê de sua existência assim ser e o porquê da 

existência do mundo que habitam. Seres encantados no 

mundo, sem conhecerem e sem saberem o porquê da causa 

e da origem do seu ser, sem conhecerem a razão de assim 

serem. 
 

Então, viviam encantados, e o encantado é um grande 

sofredor, por ser encantado. 
 

Agora, desencantados pela fase consciente, a fase 

Racional. Agora, têm conhecimento e reconhecimento da 

causa e da origem de assim serem e como deixarem de 

assim ser: como deixarem de ser animais Racionais, 

inconscientes, para serem Racionais puros, limpos e 

perfeitos, no seu verdadeiro Mundo de Origem. 

 

Então, agora, desencantados. Desencantaram-se. 

Encontraram-se a si mesmos. 
 

Agora a áurea de todos é Racional, por estarem todos 

dentro da Fase Racional, vivendo assim, iluminados pela 

sua verdadeira luz, a Luz Racional. Todos iluminados e 

orientados pelo MUNDO RACIONAL e recebendo todas 

as orientações precisas para o bom, belo e lindo viver 

Racional. Tudo dando certo na vida de todos, por todos 

viverem orientados noite e dia, pelo seu verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

A vida Racional é bela e simples, por ser natural, e 

por ser natural, fica imune ao mal, às influências negativas 
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dos fluidos elétricos e magnéticos, às influências negativas 

e inconscientes do elétrico e magnético. Então, vivendo 

felizes e contentes para o resto da vida. 

 

O mundo assim, em ordem do dia Racional, por todos 

estarem ligados ao MUNDO RACIONAL, por todos 

serem orientados pelo seu verdadeiro mundo. 

 

Agora, as orientações que todos recebem são dos 

puros, limpos e perfeitos do MUNDO RACIONAL. São 

as orientações Racionais ou as orientações dos Racionais. 

 

Assim, todos ficando equilibrados Racionalmente. 

Como estavam, recebendo a orientação do fluido animal, 

do elétrico e magnético, completamente desregulados, 

completamente desorientados, completamente em 

desequilíbrio, por estarem sendo orientados pelo fluido 

animal, o fluido elétrico e o fluido magnético. 

 

Tinham que viver pessimamente mal, por estarem 

dominados pelo fluido animal ou pela energia animal. 

Tinham que viver mal, tinham que ser como eram: 

inconscientes. 

 

Agora, na Fase Racional, todos ligados ao MUNDO 

RACIONAL, todos recebendo a orientação Racional, a 

orientação do seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. Orientados pelos puros, limpos e 

perfeitos, Habitantes do MUNDO RACIONAL, com o seu 

progresso de pureza. 

 

E assim, o equilíbrio total da humanidade, por serem 

orientados pelo seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 
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Daí, tudo dando certo na vida de todos. O desacerto, 

os desacertos eram da fase inconsciente, na fase de animal 

Racional. Por serem Animais, viviam em completo 

desacerto, em completo desequilíbrio, e na multiplicação 

dos mesmos. Mas na Fase Racional, na fase consciente, 

todos equilibrados Racionalmente, por serem orientados 

pelo seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL, e tudo dando certo na vida de todos. 

 

Agora, todos elaborados Racionalmente, vivendo 

felizes e contentes para o resto da vida. 
 

A vida do bicho sempre foi pensar ser aquilo que ele 

não é, e por ser bicho, nunca teve condições de saber o 

porquê é bicho. É um bicho com aparência de tudo ser. 

esquecendo que esse tudo aparente surgiu do nada, foi 

feito do nada, é um tudo do nada provisório que acaba em 

nada. Mas o bicho, por não se conhecer, pensa sempre ser 

aquilo que ele não é nem nunca foi. 
 

O bicho, por ser bicho, é um inconsciente. E como 

vive um inconsciente? Tem orgulho de ser inconsciente, é 

prosa por ser inconsciente, é invejoso por ser inconsciente. 

Por ser bicho é ganancioso; por ser bicho é ambicioso; por 

ser bicho é ciumento; por ser bicho é vaidoso; por ser 

bicho é luxento; por ser bicho é fingido: por ser bicho é 

velhaco: por ser bicho é mentiroso: por ser bicho vive com 

essa vida de mentira; por ser bicho vive com essa vida 

provisória; por ser bicho vive aparentando o que não é; por 

ser bicho vive de ilusões, de aventuras; por ser bicho vive 

de experiências. 
 

E assim, o bicho com uma infinidade de defeitos 

monstruosos, asquerosos e nojentos, por ser bicho. Ainda 

tem coragem, por ser bicho, em se apresentar como se 
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fosse alguma coisa. O bicho pensa sempre ser aquilo que 

ele não é e nunca foi. O bicho sempre quis ser aquilo que 

ele não é e nunca pôde ser, com essa infinidade de 

defeitos. Defeitos monstruosos, defeitos nojentos, defeitos 

selvagens, porcos, imundos, catinguentos e morrinhentos. 

Usando a água para aparentar ser aquilo que ele não é. E 

ainda tem coragem de querer ser ou de pensar que é aquilo 

que nunca foi. 
 

O bicho nunca teve tempo de se reconhecer, por ser 

bicho. O bicho sempre pensou ser aquilo que ele não é e 

nem nunca foi. 
 

Assim, na fase inconsciente, viveram essa temporada 

nojenta, asquerosa, monstruosa, com essas vaidades 

absurdas, com esse desequilíbrio infernal, com esse 

desequilíbrio de verdadeiros loucos. Daí, o grande flagelo 

da humanidade, por o bicho ser bicho e não se reconhecer; 

por não se convencer que é um bicho, e por isso, está na 

categoria de animal Racional. 

 

O que é um animal? E um bicho! Mas, muitos 

vaidosos, orgulhosos e pretensiosos, nunca querem 

reconhecer aquilo que de fato são e que de verdade são. 
 

E assim, a fase de animal Racional, vejam a vida 

horrorosa e pavorosa dos bichos; vejam a imundice dos 

bichos; vejam a lama dos bichos; vejam o fedor, o odor, a 

catinga dos bichos. Morrinhentos, seborrentos e 

fedorentos. E o bicho, vaidoso, que não suporta muitas 

vezes ser como é, vai dizendo: ―- Eu não suporto ser como 

sou. Infelizmente eu sou assim e tenho que me suportar 

assim como sou, mas não desejava ser o que sou e como 

sou. Por que eu sou assim? Quem me fez assim não teve 

mais o que fazer.‖ 
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Isso é do bicho quando está revoltado, por ser 

ridicularizado nas condições do que é. Revoltado contra si 

mesmo, blasfema e diz: ―- Se eu sou estúpido, se eu sou 

bruto, se eu sou ignorante, não sou culpado de ser assim. 

Culpado é quem me fez assim.‖ 

 

Isso é o bicho que não se conhece e que pensa assim: 

―- Eu não sou culpado de ter todos estes defeitos. O 

culpado é quem me fez assim. Eu não sou culpado de ser 

um selvagem, de ser monstruoso e ser um monstro. Eu não 

sou culpado de ser assim. Culpado e muito mais culpado é 

quem me fez assim. Se eu sou imperfeito, cheio de 

defeitos, eu não sou culpado. Culpado foi quem me fez 

assim.‖ 

 

E assim, o bicho sempre jogou a culpa numa segunda 

ou numa terceira pessoa, e vive a dizer: Se eu sou assim, 

alguém é culpado de eu ser assim. Então, quem é esse 

culpado? E quem me fez assim. Quem me fez assim é que 

é culpado de eu ser assim.‖ 

 

O bicho sempre procurando inocentar-se dos seus 

crimes hediondos, da sua fama de ser brejeiro. Então, diz o 

bicho: ―- Eu não sou culpado de ser assim. Culpado, e 

muito culpado é quem me fez assim. Esse é que é 

responsável de eu ser assim. Se eu sou mau, o culpado não 

sou eu, o culpado é quem me fez assim. Se me fizesse 

bom. eu seria bom.‖ 

 

O bicho sempre procurando se descartar dos seus 

erros, dos seus crimes e da sua consciência pesada. 

 

O bicho sempre jogando a culpa em cima de outros: 

Se cu sou bicho, não sei por que sou bicho. Eu não sei de 
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onde vim e não sei para onde vou. Eu não sei quem me fez 

assim, não sei por que eu sou assim. Eu não sei por que 

vivo em cima desta terra, e muito menos para que vivo. Eu 

não sei por que aqui nasci e para que aqui nasci. Se vivo 

aqui desta maneira, eu não sou culpado. Culpado é quem 

me fez assim. De tudo isto de ruim que existe no mundo, o 

culpado é quem fez tudo isto, cheio de defeito, a culpa 

cabe a quem me fez assim. Quem me fez assim é que é o 

responsável de eu ser assim, porque me fez assim.‖ 
 

E assim, o bicho sempre procurando se inocentar de 

todos os seus erros e de todos os seus crimes, e dizendo 

sempre: ―- Eu não sou culpado de ser assim. A culpa toda 

de eu ser assim é de quem me fez assim. Não me fizesse 

assim, eu não seria. Se me fizesse puro. bom e santo, eu 

seria santo.‖ 
 

O bicho sempre vivendo tranqüilo por jogar a culpa 

em cima de terceiros, que ele não conhece, desconhecidos 

dele. 
 

Então, diz o bicho: ―- Não há efeito sem causa. Se 

existo, é porque houve quem me fez assim, e quem me fez 

assim é culpado de eu ser assim.‖ 

 

Vive o bicho com essas defesas para se defender, sem 

base e sem lógica, sem pé, sem cabeça. O bicho abusou do 

livre-arbítrio e da livre espontânea vontade, como 

entendeu e como quis, como pensou, com seus gostos e 

como idealizou. O bicho sempre se irresponsabilizando de 

tudo de ruim de sua vida, e dizendo sempre: ―- Eu não sou 

culpado de ser assim. Culpado é quem me fez assim. 
 

Quem me fez assim, assumiu todas as 

responsabilidades de eu ser assim.‖ 
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O bicho sempre julgou e pensou que o fizeram assim, 

que houve quem o fez assim. E hoje, o bicho vendo que 

ninguém o fez assim, e sim, que o mundo é conseqüência 

de seus próprios habitantes. 
 

O bicho, hoje ciente de que o mundo é conseqüência 

de seus próprios habitantes, porque o bicho sabe de onde 

veio e para onde ele vai. O bicho, hoje é conhecedor de 

toda a deformação e degeneração. 
 

O bicho, hoje sabe que o culpado dele ser assim é ele 

mesmo, que é ele o culpado de assim ser, porque sabe de 

onde veio, como veio, por que veio, para onde vai, como 

vai e por que vai. 
 

O bicho, hoje está esclarecido e dizendo; ―- É 

verdade! Eu me enganei demais. Eu julgava uma coisa e a 

coisa é tão diferente. Eu julgava que alguém me fez assim, 

e quando acaba, a coisa é diferente. Nós é que somos 

culpados de sermos assim. Agora, está aqui toda a 

revelação da origem do nosso ser, do princípio e do fim.‖ 

 

Tudo isso é da categoria de animal. O bicho vivia 

neste leme e com esta planta desordenada, de culpar outros 

pelos seus erros monstruosos, como quem diz: ―- Se eu 

sou assim não sou culpado. Culpado é quem me fez 

assim.‖ 
 

Hoje, o bicho sabendo e vendo que o mundo é 

conseqüência de seus habitantes. Como foi o princípio que 

tiveram, para chegarem a essa situação deplorável que 

chegaram. 
 

Na categoria de animal, o bicho sempre pensou 

assim. 
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Pensando sempre ser aquilo que ele não é, pensando 

ser sempre aquilo que nunca foi, pensando sempre ser 

aquilo que nunca poderia ser. 

 

Vejam que o desequilíbrio e o ponto de inconsciência 

é tão elevado, que os papagaios mais adiantados 

costumavam pensar assim dessa maneira, e dizendo: ―- Se 

existe este mundo assim, cheio de ruínas, os culpados são 

os que o fizeram assim. Se existe o sofrimento, o mais 

culpado é quem fez tudo assim.‖ 
 

E assim, o bicho levando o seu ponto de vista para o 

lado do materialismo: pensando como bicho, falando 

como um papagaio sem base e sem lógica, e por isso. 

culpando quem não existe, quando diz: ―- Se eu sou assim, 

é porque alguém me fez assim. Eu não sou culpado de ser 

assim. O culpado é quem me fez assim.‖ 
 

Então, o bicho se alimentando assim na base do 

materialismo, tinha que viver nessa inconsciência 

permanente, a multiplicar o sofrimento de todos sempre, 

por pensar nessa segunda e terceira pessoa, culpando-as de 

toda essa tragédia universal, dessa vida trágica do animal 

Racional. O bicho continua: ―- Se eu sou bicho, não sou 

culpado de ser bicho. 
 

O culpado é quem me fez assim. Se eu sou um animal 

Racional, não sou culpado de ser um animal Racional. 

Culpado é quem me fez assim. Se eu sou um sofredor, não 

sou culpado de ser um sofredor. Culpado é quem me fez 

assim.‖ 
 

Então, o bicho sempre botou a culpa numa segunda e 

terceira pessoa, como coisa que existissem essas segunda e 

terceira pessoa. 
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Hoje, o bicho está sabendo e vendo que nunca existiu 

quem os fez assim, e que o mundo é conseqüência dos 

seus próprios habitantes. 
 

Se assim são é porque se fizeram assim. Aí está o 

princípio, que foi o pedaço que não estava pronto para 

entrar em progresso, por onde entraram uns tantos que 

chegaram a esse ponto de deformação Racional. Então, o 

mundo é conseqüência de seus próprios habitantes. 
 

Muitos, chegando ao ponto alto de desolação e 

ficando completamente desolados e dizendo: ―- Eu não 

sou culpado de ser assim. Culpado é quem me fez assim. 

Se sou um mau elemento, eu não sou culpado de ser mau 

elemento. Culpado é quem me fez assim. Existe um 

responsável que me fez assim e eu sou um irresponsável, 

porque não fui eu quem me fiz assim.‖ 

 

Muitos chegando ao ponto alto de desolação e 

ficando completamente descrentes de tudo, dizendo o 

seguinte: ―- Se todos são errados, o culpado é quem fez 

todos assim. A culpa é de quem fez todos assim.‖ E assim, 

muitos com esses argumentos, chegando ao ponto de não 

admitir coisa alguma. 
 

Hoje, vendo e sabendo que o mundo é conseqüência 

de seus próprios habitantes. Como começaram, para 

chegarem a esse ponto de descrédito de tudo totalmente. 

Sim, que a matéria não é digna de crédito, nem a vida, 

porque a vida não é de ninguém e por isso, perdem-na de 

um momento para outro, ficam sem ela de um momento 

para outro, não há vida, por ser provisória. 
 

Sendo assim, até a vida caiu no descrédito e tudo 

enfim, porque tudo se acaba. Por tudo se acabar, tudo é 
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irregular, e por tudo ser irregular, não há quem possa 

credenciar. 

 

A vida sempre foi esse dilúvio infernal. O descrédito 

começando da própria vida e acabando em nada. 

 

Então, fica a pessoa na dúvida: ―- Acredito ou não 

acredito.‖ Ainda mais dizendo muitas vezes: Eu não sei se 

chego amanhã. Eu não sei se anoiteço, muito menos se 

amanheço.‖ 

 

A vida não tem garantias. Perde-se de um momento 

para outro. Fica-se sem ela de um momento para outro. E 

uma vida provisória. Está vivo e de repente lá se foi a 

vida. 

O mundo é cheio destas controvérsias e para os 

desiludidos, tudo é vazio, tudo caiu ao descrédito, porque 

se desiludiram. Estavam iludidos pensando que estavam 

certos, e depois se desiludiram, porque sentiram e viram 

que não estavam certos. 
 

A vida de aparências é a vida das ilusões, a vida dos 

sonhos, a vida de quem julga que a mentira é a verdade e 

que a verdade é mentira. 

 

Então, quem ainda está com o julgamento daquilo 

que não é, sofre as conseqüências, até sentir e ver que não 

adianta permanecer com coisas que estão fora da 

verdadeira realidade, do verdadeiro natural, do verdadeiro 

certo dos certos, porque é perder tempo e sofrer as 

conseqüências da incerteza, da negatividade, de que 

muitas vezes está dando continuidade nisso, naquilo e não 

adianta coisa alguma. Mas quem chega ao ponto de ser 

real Racional, enxerga tudo isso por cima e traça a sua 
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estrada certa do seu verdadeiro natural. A estrada certa é a 

Estrada Racional. Então diz: ―- Eu estou vivendo aqui 

neste mundo provisório, com esta vida provisória. Eu não 

sou daqui e já sei de onde sou. Sou do MUNDO 

RACIONAL, e por isso, vivo em contacto com meus 

irmãos do MUNDO RACIONAL, noite e dia. Hoje, sou 

consciente dentro da Fase Racional; sou orientado noite e 

dia, dia e noite pelo MUNDO RACIONAL. 

 

Hoje, estou desencantado da vida do animal Racional, 

da vida do bruto, do estúpido e do grosseirão inconsciente; 

estou desencantado desta vida. Hoje, sou equilibrado 

Racionalmente e tenho o meu ponto de vista firmado: 

Racional. 

 

Qual é o ponto de vista Racional? Racional tudo é e 

material nada é.‖ 

 

Então, a matéria é um símbolo sem importância, sem 

qualificação, porque tudo surgiu do nada e ao nada tudo 

vai chegando. Hoje, desiludidos desse nada que não 

adianta nada viver. Vivem Racionalmente equilibrados, 

olhando para os que ainda estão lutando pelo nada, como 

se o nada fosse digno de luta. O que adianta lutar pelo 

nada? Nada! Porque tudo acaba em nada. Então, quem luta 

pelo nada não está adiantando nada, isso é muito bom, 

nessa luta na categoria de animal Racional, na categoria 

inconsciente. O inconsciente, por ser inconsciente, é que 

tinha o nada como se o nada tudo fosse, por ser 

inconsciente. Discutia pelo nada, brigava pelo nada, se 

aborrecia pelo nada, zangava-se pelo nada, matava pelo 

nada, guerreava pelo nada. Tudo isso, na categoria de 

animal. O animal vive assim, mal, na categoria 

inconsciente de animal Racional. Hoje, chegou a fase de 
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recuperação, a Fase Racional, e o equilíbrio é outro, é 

Racional e não de animal Racional. 
 

Hoje, dentro da Fase Racional, são conscientes e na 

fase em que estavam, de animal, eram inconscientes. O 

inconsciente é um demente; um demente, só tem que 

sofrer muito, por ser um doente, por isso é um 

inconsciente, isto, na categoria de animal. 
 

Nessa fase de animal, vejam como viviam, como 

verdadeiras feras humanas, uns contra os outros. Sem 

sossego e sem paz, verdadeiros loucos varridos pelos 

crimes hediondos cometidos. Loucos com aparência de 

bons, e por isso, não tinham sossego e não tinham paz, por 

estarem na categoria de lapidação, por serem lapidados 

sem saber o motivo e a causa de tanto sofrimento. 
 

Hoje, estão sabendo o motivo e a causa de tantos 

sofrimentos. Foi a lapidação do animal Racional. Tudo 

isso, foi para lapidação do animal Racional. Tudo isso que 

existiu e que existe ainda na fase de animal Racional, foi 

necessário, foi preciso para a lapidação do animal 

Racional. O animal tinha que passar por tudo isso para ser 

lapidado. Está aí a causa do sofrimento: a lapidação. Para 

que todos depois de lapidados, ficassem amadurecidos, 

apodrecidos e desiludidos, e daí, conhecerem a fase de 

recuperação. Não estão perdidos. Julgam-se perdidos, mas 

não estão, porque está aí a fase de recuperação do animal 

Racional, que deixou de ser animal por ter sido recuperado 

pela Fase Racional. 
 

Então, dentro da Fase Racional, o animal já não é 

mais animal, e sim, Aparelho Racional, porque está 

aparelhado no Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 
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Vejam que tudo tem a sua razão de ser. Tudo é 

necessário, tudo foi necessário, tudo que existiu na fase de 

animal Racional foi útil, porque agora é que estão 

tomando conhecimento da mudança da fase. 

 

Hoje, todos felicíssimos, por se encontrarem dentro 

da Fase Racional, a fase do término da vida da matéria, o 

fim da existência desse mundo da matéria. Todos de volta 

para o seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 
 

Viviam com essa vida provisória, e muitos, por serem 

tão inconscientes, tinham até amor àquilo que não é seu, 

amor à vida, como coisa que a vida fosse propriedade sua. 

Pois a vida não tem amor a ninguém, e por isso, todos 

ficam sem ela. 

 

Vejam quanta asneira partida do animal, quanta 

bobagem, quanta tolice partida do animal e quanta 

maluquice. 

 

Hoje, estão certos, na categoria certa, na Estrada 

Racional. 

 

Hoje, todos alegres, felizes e contentes, por 

conhecerem o seu verdadeiro Mundo de Origem e viverem 

em contacto com ele noite e dia. 

 

Agora, a memória é Racional, por todos receberem a 

orientação ou as orientações Racionais. 

 

Diante da orientação Racional (a memória agora é 

Racional), e com a memória Racional, tudo dá certo na 

vida de todos, por receberem a orientação Racional. Daí, 
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tudo se regendo pela regência Racional, e o ponto máximo 

do equilíbrio de todos, sendo Racional. 

 

Então, dentro dessa fase brilhante consciente, tudo é 

Racional, e daí, o equilíbrio de todos. Todos equilibrados 

pela orientação Racional, do seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. Mas para que haja o 

desenvolvimento da memória, Racionalmente, é preciso 

ler e reler, ler e reler, ler e reler, para desenvolverem aos 

poucos a memória Racional. A memória sendo 

desenvolvida Racionalmente, E daí, recebendo a 

orientação certa do seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 
 

Então, é preciso a persistência na leitura para o 

desenvolvimento da memória, para desenvolver a 

memória Racionalmente. É preciso ler e reler, ler e reler, 

para conhecerem com profundidade, para saberem com 

profundidade, para sentirem com profundidade a 

CULTURA RACIONAL e saberem transmitir a 

CULTURA RACIONAL. 
 

Então, é preciso ler e reler, ler e reler, ler e reler, para 

entenderem, para compreenderem, para sentirem e 

saberem transmitir. Tudo é com o tempo. E com o tempo 

que vem o amadurecimento Racional, e depois de 

amadurecidos Racionalmente, são os verdadeiros 

Aparelhos Racionais. Não é com um ano, com dois e nem 

com três que vão ficar amadurecidos. 
 

Tudo é preciso tempo necessário, para preparação do 

desenvolvimento Racional. 
 

Vejam agora, que chegaram no ponto mais 

culminante da vida da matéria: A CULTURA 
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RACIONAL. O ponto mais elevado é o mundo consciente, 

o MUNDO RACIONAL. 

 

Como estavam vivendo, na fase de animal Racional 

em liquidação, tinham mesmo que viver todos tontos. 

Viviam tontos, porque não sabiam mais o que haviam de 

fazer para não sofrer. Quanto mais procuravam evitar o 

sofrimento, mais ele se multiplicava, a ponto de sentirem e 

de verem que estavam completamente desprotegidos de 

tudo. Tudo isso, por o animal estar em liquidação, na fase 

de liquidação. Os feitos que aí estão, da fase que terminou 

há muito, estão chegando a um ponto tal de desiludidos de 

tudo, de desilusão completa, e dizendo: ―- Eu não admito 

mais nada, não creio mais em coisa alguma; não quero 

saber mais de nada, porque o sofrimento prova a nulidade 

disto tudo. 

 

O sofrimento prova que ninguém tem proteção de 

espécie alguma. Sim, porque se tivessem não sofriam tanto 

assim. Quanto mais pensam que estão sendo protegidos, 

mais sofrem, mais o sofrimento se multiplica. Então, como 

é que se justifica isso? Não é possível! Se houvesse uma 

proteção, o sofrimento não se multiplicaria.‖ A pessoa 

chegando desta forma, ao ponto da incredulidade, e daí, 

ficando tonta, por não ter com quem contar nem ter aonde 

se agarrar. Aí, ficando tonta de uma vez e dizendo: Olha 

aí! A situação é caótica, é do ―salve-se quem puder‖! Se 

nós tivéssemos proteção, não chegaríamos a esta situação. 

Não há proteção de espécie alguma para ninguém e por 

isso, o sofrimento se multiplica e todos nós sofremos e 

padecemos cada vez mais.‖ 
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A SOLUÇÃO DO DESTINO DE TODOS 

ESTÁ NA CULTURA RACIONAL, A CULTURA DO 

MUNDO RACIONAL, DA VERDADEIRA ORIGEM 

DO APARELHO RACIONAL. 

 

 

 

 

 
E assim, ficando todos desiludidos e mais dizendo: 

―- É verdade! Eu ainda fui traído muito tempo pela fé. A 

fé me traiu, a esperança é a última que morre, e a crença é 

ainda, de quem vive caducando.‖ 

 

Muitos chegando ao ponto de descrença total, por não 

agüentarem mais de tanto sofrer, de tanto penar, e 

dizendo: ―- Se nós tivéssemos proteção, ninguém sofria 

deste jeito, horrivelmente. Está provado que ninguém tem 

proteção de coisa alguma, e por isso, o sofrimento se 

multiplica, o desequilíbrio, a desorientação, as discussões, 

as brigas, as confusões, as guerras de uns contra os outros. 

Tudo isto, prova que ninguém tem proteção de espécie 

alguma, e dai vindo a descrença total de tudo.‖ 

 

Está a humanidade assim, ou estava a humanidade 

assim, porque está aí a fase de recuperação, a Fase 

Racional. A humanidade estava sem destino, vivendo por 

ter vida e dizendo muitas vezes: ―- Para que que eu vivo 

com esta vida provisória, com esta vida que não é minha e 
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eu não sei de quem é, pois de um momento para outro fico 

sem ela. Para que eu vivo? A vida deste jeito deixou de ter 

o objetivo de felicidade, porque encontramos a nulidade 

de tudo. Tudo é vazio. Lutamos tanto por este nada e 

acabamos em nada. O que adiantou lutar pelo nada? Nada! 

Sacrifício sem recompensa, por terminar e acabar indo em 

nada. Qual é o valor do nada? Nada! Então, o que adianta 

a luta do nada pelo nada? Nada!‖ 

 

Muitos, pensando assim e dizendo: ―- É verdade! Já 

foi tempo que vivíamos iludidos com a vida, e hoje, de 

tantos sofrimentos, completamente desiludidos de tudo. Lá 

se foram os sonhos das ilusões. Tudo parecia ser 

iludidamente aquilo que não é.‖ Hoje, completamente 

desiludidos, ainda mais dizem: É verdade! Quanto tempo 

de lutas perdidas; quanto tempo quando vivíamos iludidos 

com o nada, sonhar com o nada como se o nada tudo 

fosse. Iludidos com o nada como se o nada tudo fosse.‖ 

 

Vivendo e acabando pelo nada, não adiantando nada, 

por tudo terminar em nada. Hoje, desiludidos, enxergam e 

reconhecem o valor nulo de tudo aquilo que aparentava ter 

valor. 

 

Hoje, vendo que aparências não são verdades e 

caindo na realidade do nada, dizem: ―- É verdade! Quantas 

lutas perdidas. Tudo isto, por estarmos na fase de animal 

Racional, e o objetivo do animal, por ser animal, é o ser 

material. O animal vivia para a matéria, e por viver para a 

matéria, vivia mal. martirizado, o sofrimento sempre em 

multiplicação. Tudo isto. por vivermos numa fase 

inconsciente, numa fase em que todos nós estamos sendo 

lapidados sem saber para que. até que chegássemos ao 

ponto de deixar de sermos animais para sermos Aparelhos 
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Racionais. Como Aparelho Racional tudo bem, tudo belo, 

tudo lindo Racionalmente.‖ 

E assim, a fase de animal Racional, foi uma fase em 

lapidação do animal, que tinha que chegar, por meio da 

lapidação, ao ponto da desilusão de tudo, para daí ficar 

reconhecido da sua pobre estrutura de um animal, de um 

ser inconsciente, de um ser em desequilíbrio total, de um 

ser variante, e quem varia é um doente. 

Hoje, reconhecido da fase inconsciente e dizendo: 

―- É verdade! E por isso que vivíamos iguais a feras 

bravias, uns contra os outros. As feras, de tão ferozes que 

eram, nunca estavam satisfeitas com coisa alguma; a 

insatisfação era reinante.‖ 

E assim, vivendo nessa faina de insaciáveis, não 

havia coisa alguma que enchesse os buchos das feras, que 

por serem feras, eram insaciáveis, isto, na categoria de 

animal Racional, e as feras não sabiam o porquê assim 

eram, vivendo igual a feras, ou piores do que as feras, uns 

contra os outros. 

Hoje, estão conhecendo e sabendo o porquê eram 

assim e o porquê viviam assim, todos em lapidação. 

Hoje, o mundo e todos chegando no seu verdadeiro 

lugar, conhecendo o seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. Todos recebendo todas as 

orientações precisas, do seu verdadeiro Mundo de Origem, 

para o seu equilíbrio Racional. Deixando de serem animais 

Racionais para serem Aparelhos Racionais. 

Então agora, o animal Racional sabendo, conhecendo, 

vendo e sentindo o porquê seu ser era assim, na fase de 

animal Racional. 
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Na fase de animal Racional, ninguém tinha sossego, 

ninguém tinha paz. A agonia era reinante. Todos viviam 

agonizando, devido o grande desequilíbrio, por serem 

inconscientes. A normalidade era aparência só. 

 

Hoje, todos tendo a felicidade de saber o porquê de 

tudo isso, o porquê o animal Racional assim sempre foi. 

Agora, todos deixando de assim ser, deixando de serem 

inconscientes para serem conscientes, na Fase Racional. 

 

A luta dos inconscientes, que é a do animal Racional, 

sempre foi muito grande, horrorosa e tenebrosa. Lutando 

sempre para vencer aparentemente, para vencer 

hipocritamente, para vencer falsamente. 

 

Vivendo nessa vida de animal e perguntando muitas 

vezes: Por que somos assim? Quando é que vamos ter uma 

vida melhor?‖ 

 

Tudo sempre ficando na esperança, por a vida ser 

provisória. 

 

A vida do animal sempre foi uma vida de luta, de 

grandes lutas, de guerras, de brigas, de discussões, de 

atordoamentos, sem paz, sem harmonia e sem alegria. A 

alegria é toda aparente. Sim, por tudo ser magnetismo 

puro. 

 

A vida sempre se apresentou de formas que não é 

nem nunca foi. 

 

Hoje, todos sabendo e conhecendo o porquê dessa 

odisséia da vida da matéria. Desde os passados remotos 

que todos têm noção da vida da matéria e já era para 
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pensarem melhor sobre a vida do nada. As ruínas do 

passado provam a nulidade de tudo. Já era para pensarem 

de modo diferente. Mas o animal, como é animal, é 

inconsciente, pensando sempre ser aquilo que ele não é; 

pensando ser aquilo que nunca foi e que não pode ser; 

querendo sempre ser aquilo que não pode ser, por ser 

inconsciente. 

 
São todos magnetizados pela matéria, evoluindo na 

matéria, como se a matéria pudesse lhes trazer o 

verdadeiro bem-estar. Traz bem-estar aparente e o falso 

bem-estar, e daí a multiplicação dos males, dos infortúnios 

e do desequilíbrio de um modo geral. A tempestade das 

ruínas, e todos sentindo e sofrendo as conseqüências da 

falsa vida. Daí, se desanimando muitas vezes, por lutarem 

tanto a troco de nada. A troco do nada porque tudo acaba 

em nada. Essa é que sempre foi a vida dos inconscientes, 

porque só mesmo inconsciente é que podia viver assim. 

Procurando a vida inteira o certo e sempre por encontrar o 

certo, e sempre por acertar, e sempre em multiplicações de 

desacertos, por a vida verdadeira não ser esta. Essa é a 

vida embusteira, e por ser um embuste, de repente 

desaparecem, morrem, acabou-se e se transformam no que 

eram. O que eram? Nada! 

 
Então, esse nada é ludibriador dos inconscientes, é 

multiplicador da dor, do desespero, do infortúnio, do 

sofrimento e das injustiças; enfim, de todas as ruínas 

existentes, que fizeram com que todos, com o tempo, 

ficassem desiludidos de tudo e descrentes de tudo, porque 

os sonhos tinham que se acabar um dia, as ilusões tinham 

que se acabar um dia, as aparências tinham que se acabar 

um dia. Tudo que tem princípio tem fim. As aparências 

tiveram o seu começo e tinham que chegar  o Fim: as 
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ilusões tiveram o seu princípio e tinham que chegar ao 

fim: os sonhos tinham que ter o seu princípio e tinham que 

chegar o fim. 
 

Agora chegou o fim, como estão vendo, neste prato 

literário da exposição da vida dos inconscientes, que 

alimentaram o sofrimento sempre, por serem 

inconscientes. Houve a multiplicação do sofrimento 

sempre, por serem inconscientes, sofrendo sempre, por 

serem inconscientes, e assim sucessivamente. Essa foi a 

vida do animal Racional, na fase de animal Racional. O 

animal sempre viveu mal e tinha que viver mal. por ser 

animal. O animal nunca teve condições de viver bem. 

Aparentemente vive bem, mas verdadeiramente mal. por 

ser animal Racional. 
 

E assim, tudo isto foi preciso, tudo isto foi necessário, 

para a lapidação do animal Racional. O animal tinha que 

ser lapidado de toda a forma, de todo o jeito, de todas as 

maneiras, e assim sucessivamente. Tudo que existe foi 

necessário para a lapidação do animal, para o 

aperfeiçoamento do animal, para que o animal, por meio 

da lapidação, deixasse de ser animal Racional para ser 

Aparelho Racional. Tudo isso, teve a sua razão de ser e 

sua razão de existir, para a lapidação do animal Racional. 
 

Hoje, todos conhecendo a Fase Racional, a fase 

consciente, e todos felizes e contentes, por saberem que 

estão ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, por 

saberem que na Fase Racional não há morte e sim, a 

mudança de uma vida para outra. Saem da vida externa, da 

vida provisória e continuam na vida da eternidade, que é o 

MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro do Aparelho 

Racional, que antes de ser Aparelho Racional era animal 

Racional. 
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Então hoje, todos felicíssimos e dizendo: ―- É 

verdade! Que lindo passeio viemos dar por livre e 

espontânea vontade, com esta vida provisória que não 

sabíamos o porquê dela. Hoje, sabemos o porquê deste 

tudo aparente, deste nada que revelou-se um tudo aparente 

para o animal Racional, inconsciente, por ser animal.‖ 

 

Hoje, todos dentro da fase de recuperação do animal 

Racional, dentro da Fase Racional e ligados ao vosso 

verdadeiro mundo, o MUNDO RACIONAL. Ligados ao 

vosso verdadeiro natural e sentindo o verdadeiro bem 

Racional. 

 

Muitos, hoje, chorando de alegria e de satisfação, por 

saberem que a esse mundo de matéria nunca mais 

retornarão. Muitos, chorando de alegria, satisfação e 

emoção, por conhecerem o porquê do seu ser assim ser e o 

porquê do mundo de matéria assim ser. Sabendo, 

conhecendo e vendo que agora estão ligados, de volta para 

o seu verdadeiro natural, para o seu verdadeiro Mundo de 

Origem, para o seu verdadeiro lugar. 

 

Hoje, tudo e todos de volta para o seu estado 

verdadeiro natural, de Racionais puros, limpos e perfeitos, 

juntos e unidos no MUNDO RACIONAL, com seu 

progresso de pureza. 

 

Muitos, chorando de emoção, de alegria, de 

satisfação e dizendo: ―- Agora sim. Eu sei com base e com 

lógica, o porquê vim parar aqui nesta vida de matéria. A 

minha satisfação é enorme.‖ 

 

As velhas tábuas de valores vieram sempre em 

multiplicações, para ver se encontravam o certo. 
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Hoje, todos desiludidos por não encontrarem o certo, 

e daí, as multiplicações dos desacertos; quanto mais 

procuram acertar, mais multiplicações de desacertos. 

 

E assim, o vivente já vem de veteranas eras e de 

longos séculos, procurando acertar e sempre por acertar. 

 

Os desacertos se multiplicando sempre e as tábuas de 

valores perdendo o seu valor. Todos sucumbindo, por 

ficarem sem saber o que fazer num beco sem saída e 

dizendo; ―- Como vamos sair daqui? Como vamos 

endireitar? Como vamos melhorar?‖ Nesse ―como 

vamos‖, sempre ficaram à procura de acertar e sempre por 

acertar, e daí, as multiplicações das confusões, dos 

desentendimentos, dos tormentos e de tudo de ruim enfim. 

 

E agora, chegando a fase de recuperação de todo esse 

tempo perdido, da fase de animal Racional, chegando a 

fase alcandorada, a Fase Racional, a fase consciente para o 

equilíbrio de todos e o extermínio de uma vez por todas, 

da inconsciência. 

 

Hoje, dentro da Fase Racional, todos se encontrando 

felizes, alegres, contentes e satisfeitos para o resto da vida, 

por se encontrarem, por encontrarem a Luz Divina, a Luz 

Racional, a luz verdadeira do Aparelho Racional. 

 

E assim, todos vivendo alegres e felizes, com muito 

prazer de viver, porque encontraram o certo dos certos. 

 

Hoje, todos sendo orientados pelos Habitantes do 

MUNDO RACIONAL e tudo dando certo na vida de 

todos, por todos serem de Origem Racional, e por isso. 

estão hoje na categoria de Aparelho Racional. 
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Agora, na fase em que estavam, na fase de animal 

Racional, era a fase do descontrole, das balbúrdias, da 

confusão, do desequilíbrio, dos desentendimentos, das 

desorientações, das discussões, das brigas; tudo, por ser 

uma fase inconsciente, por ser a fase de animal; o que o 

animal podia conhecer de bem? Coisa alguma. Por ser 

inconsciente, só conhecia o bem aparente, o falso bem, E 

daí, o sofrimento reflorescendo sempre e tudo se 

multiplicando de mal a pior. 
 

Hoje, encontraram a fase de recuperação de todo esse 

tempo de lutas perdidas, da fase inconsciente de animal 

Racional, encontraram a fase de recuperação, a Fase 

Racional, a fase positiva, a fase consciente, a fase 

ilustrativa Racionalmente. Dentro dessa fase, todos de 

volta para o seu verdadeiro Mundo de Origem. Uma fase 

que não há morte, e sim, saem da vida provisória e 

continuam a vida na eternidade, que é o MUNDO 

RACIONAL, o mundo verdadeiro do Aparelho Racional. 
 

E assim, vejam que não é para menos a satisfação de 

todos, viverem alegres, felizes e contentes para o resto da 

vida, por saberem por que estão vivendo aí na vida da 

matéria e saberem que aí não vão mais permanecer, nessa 

luta do nada por tudo acabar em nada. Sabem hoje, 

perfeitamente, que não pertencem a este mundo de ilusões 

e de fantasias. Sabem que estão com essa vida provisória, 

porque não são daí, e sim, do MUNDO RACIONAL. 

Então, hoje, a alegria de todos é uma alegria muito grande, 

por encontrarem o seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

seu verdadeiro lugar, o MUNDO RACIONAL, o mundo 

verdadeiro do Aparelho Racional. 
 

Na fase de animal Racional, tinham mesmo que penar 

muito, por ser uma fase de lapidação. Tudo que existiu e 
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que existe na fase de animal Racional, foi tudo preciso e 

necessário para a lapidação do animal Racional, com mais 

brevidade. 

 

E assim, o sofrimento foi um grande remédio para a 

lapidação de todos. Então, tudo que existiu e que ainda 

existe foi mais que necessário. 

 

Na Fase Racional, a compreensão e o entendimento é 

diferente, por ser consciente. A fase de animal, a fase 

inconsciente, sempre foi a fase das dúvidas, por ser 

inconsciente, e a Fase Racional é a fase consciente, é a 

fase que não existe dúvidas, por ser o consciente 

Racionalmente. 

 

Então, hoje, todos ligados ao seu mundo verdadeiro 

de origem, o MUNDO RACIONAL e todos sendo 

orientados pelo MUNDO RACIONAL, pelo mundo 

verdadeiro do Aparelho Racional e todos brilhando 

Racionalmente, todos vivendo em paz, felizes e contentes. 

 

Hoje sim, há prazer de viver, porque sabem por que 

estão vivendo. Na fase de animal Racional, ninguém sabia 

por que vivia quase idêntico a um vegetal, que não sabe 

por que vegeta. 

 

E assim é a Fonte Racional, a fonte primordiosa do 

Aparelho Racional. 

 

Hoje, tudo é belo, tudo é lindo, porque todos brilham 

Racionalmente. Hoje, todos dentro do MUNDO 

RACIONAL, por serem orientados Racionalmente, por 

estarem ligados ao MUNDO RACIONAL, e assim, a 

vibração, o pensamento, a imaginação, a intuição, tudo é 
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Racional. Quem vive Racionalmente, vive alegre, feliz e 

contente, porque sabe por que está vivendo, sabe de onde 

veio e para onde vai, sabe por que veio e sabe para onde 

vai. 
 

Hoje, todos sabendo o porquê estão aí, ainda dentro 

desse dilúvio de fogo. Sim, o sol é fogo, a eletricidade é 

fogo, fogo de dia e fogo de noite, todos aí estavam dentro 

desse dilúvio de fogo sem saber por quê. 

 

E hoje, todos sabendo o porquê desse dilúvio de fogo, 

o porquê dessa fogueira infernal. Vivendo e enxergando a 

poder de fogo, fogo de dia e fogo de noite. Quem vive 

dentro do fogo não pode ter paz, não pode ser feliz, 

porque, quem está dentro do fogo, está agonizando, é um 

agoniado. E assim, a agonia de todos sempre foi muito 

grande na fase de animal Racional. 
 

Nunca tiveram paz, nunca tiveram sossego, tudo 

aparência só, por estarem dentro de um dilúvio de fogo, e 

quem está dentro do fogo está em ruínas, e daí, a 

multiplicação dos males. Dentro do fogo ninguém pode ter 

paz, como nunca tiveram na fase de animal Racional. 

Dentro do fogo ninguém pode ser feliz, dentro do fogo 

ninguém pode ter sossego, dentro do fogo são 

considerados uns degredados, por estarem sendo cozidos 

pelo fogo até o extermínio. O fogo tem como objetivo 

destruir tudo e todos, como aí está a destruição em massa. 

 

Hoje, todos sabendo o porquê estavam vivendo 

nessas condições, dentro dessa nau de desespero, que é o 

sacrifício da vida. 

 

Hoje, todos sabendo o porquê de tudo isso assim 

estar, de tudo isso assim ser e dizendo: ―- É verdade! Até 



111 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 20º O 

 

 

que todos os mistérios foram desvendados. Na fase de 

animal, tudo era mistério, tudo em conservação dos 

mistérios.‖ O animal, por ser inconsciente, não podia 

solucionar os mistérios. A vida de tudo e de todos sempre 

se conservou misteriosamente. 

 

Hoje, não há mais mistérios, os mistérios foram 

desvendados. 
 

Hoje, a definição completa da vida do ser humano. 

Na Fase Racional, a definição completa e o porquê da 

existência desse mundo e o porquê da existência de tanto 

sofrimento, horroroso e pavoroso. 

 

Hoje, todas as soluções em suas mãos, como estão 

vendo e como estão sentindo. 
 

Mas até então, é como viam, todos enganados e 

enganando, porque ninguém sabia por que assim é o 

mundo e o porquê todos assim são. 

 

Hoje, todos sabem e conhecem o porquê este mundo 

assim é e o porquê todos assim são, de onde vieram e para 

onde vão. O mundo de matéria que era misterioso, deixou 

de ser misterioso. 
 

E assim, hoje, todos com os Livros nas mãos, 

conhecendo e sabendo o porquê aí estavam vivendo, 

igualmente a um barco sem rumo; sabiam onde nasciam e 

não sabiam onde morriam, nem de que morriam. 

 

Hoje, todos cientes do porquê desse presépio 

encantado, que é este mundo, que agora se encontra 

completamente desencantado pela CULTURA 

RACIONAL. 
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Hoje, todos regendo com a CULTURA RACIONAL, 

felizes e contentíssimos por solucionarem os problemas da 

vida, os mistérios da fase encantada do animal Racional. 

 

O animal Racional sofredor como era, não sabia por 

que assim era, não sabia o porquê estava nessa categoria 

de animal, envolvido pelos mistérios. Conservava então, 

assim, a digladiação e a destruição de si mesmo. Cansados 

de procurar meios e modos para embargar o sofrimento; 

quanto mais se esforçavam para encontrar uma fórmula, 

um meio para exterminar o sofrimento, tudo sempre se 

multiplicava ao contrário. 
 

Então, todos tontos, todos desesperados, sem saber o 

que fazer para o equilíbrio e o bem-estar da humanidade. 

Lutavam de todas as maneiras, para ver se encontravam 

meios e modos de embargar o sofrimento, mas quanto 

mais assim procediam, tudo piorava sempre, multiplicando 

tudo de ruim sempre. Todos agonizando e agoniados, por 

não poderem solucionar, por não encontrarem meios e 

modos para uma vida melhor. 
 

E assim, a luta do animal sempre foi muito grande, 

sempre lutando em busca de dias melhores, e esses dias 

melhores ficando sempre por encontrar. O sofrimento 

sempre se multiplicando, a ponto de não resistirem e 

acabarem dizendo: Esta vida é um mistério, nós estamos 

cansados de lutar para arranjar um meio melhor de se 

viver, mas quanto mais se procura, mais tudo sai ao 

contrário, mais o sofrimento se multiplica.‖ 
 

Então, o animal na inconsciência, nunca poderia 

encontrar uma solução, por a fase de animal Racional ser 

uma fase em lapidação e tudo que existiu na fase de 

animal Racional e que ainda existe, tudo houve uma razão 
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de ser, tudo foi preciso  assim  ser para a lapidação do 

animal. 

 

Hoje, o animal Racional, sabendo e conhecendo por 

que estavam na categoria tão insignificante de animal, 

reconhece e diz: ―- É verdade! O animal Racional era 

mesmo uma fera bravia, merecia mais ainda. Eram ferozes 

e de forma que a lapidação ainda foi uma lapidação muito 

suave, devia ser uma lapidação mais forte, porque o 

animal Racional sempre foi muito bravio, rebelde e 

teimoso.‖ 
 

Hoje, estão cientes do porquê o mundo passou tudo 

isso que passou, o progresso do nada para tudo acabar em 

nada, a vida do nada, a vida sem valor por tudo acabar em 

nada. 

Então, a luta do nada. O animal, iludido pelo nada e a 

ilusão fazia com que o animal considerasse o nada como 

se tudo fosse e o nada sempre provando a sua nulidade 

como quem diz: ―- Qual é o valor do nada? Nada, porque 

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

Nada. Só luta peio nada, o inconsciente na categoria que 

está o animal. O animal é inconsciente, então, o 

inconsciente não sabe o que faz, não sabe o que diz.‖ 

 

E assim, vejam a luta dos inconscientes, a luta do 

nada que não adianta nada, por tudo acabar em nada; uma 

luta de inglorificados, uma luta que nunca dignificou 

ninguém. 

 

Qual é a qualificação do nada? Nada. Então, o que 

adianta perder tempo com o nada? Nada. Mas o 

inconsciente tinha mesmo que viver assim, para poder ser 

lapidado. 
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Vejam quanto sofrimento! Agora, conhecem a fase 

inconsciente e o porquê dela e a fase consciente e o porquê 

dela, conhecem a fase de animal Racional e a Fase 

Racional. A fase positiva e a fase negativa. A fase do 

nada, da luta do nada pelo nada, que é a fase negativa, e a 

Fase Racional, a fase positiva, porque todos são 

conscientes, Racionalmente. 
 

Então, hoje é que estão conhecendo e sabendo o 

porquê viviam assim, encantados, aí dentro da matéria, aí 

dentro deste nada. Hoje é que estão sabendo e conhecendo 

o porquê que viviam assim como estão. Então, vivendo e 

dizendo: É verdade! Quanto tempo perdido. O iludido é 

um inconsciente. Quem vive de ilusões é um inconsciente 

e quem vive de aventuras é um inconsciente, quem vive de 

sonhos é um inconsciente. Então, o inconsciente não sabe 

o que diz, não sabe o que faz.‖ Então, lutavam pelo nada 

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

nada, nada é, e por isso, tudo acaba em nada. 
 

E assim, por serem inconscientes é que não tinham a 

verdadeira noção das coisas, e por isso, não sabiam o 

porquê que aí estavam vivendo nessa categoria de animal. 

Não sabiam por que eram animais. Sabiam que eram 

animais, mas não sabiam por que eram animais. Não 

sabiam de onde vieram, não sabiam para onde vão, não 

sabiam o porquê da existência do mundo que habitavam, 

não sabiam o porquê que eram de matéria, não sabiam por 

que que estavam aí encubados, com uma infinidade de 

mistérios, enfim, viviam esta vida inconsciente. O 

inconsciente tinha mesmo que penar muito. 
 

Hoje, sabendo a razão de tudo isso e os motivos que 

deram origem a toda essa situação calamitosa, de matéria, 

de animal. 
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Hoje, todos cientes do porquê que assim são e cientes 

de como todos deixarão de assim serem. 
 

Todos de volta para seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, por estarem aí dentro 

da Fase Racional. Então, hoje sim, hoje vivem com 

consciência, hoje sabem por que estão vivendo nessas 

condições. Na fase de animal Racional ninguém sabia. 
 

O mundo atravessa uma mudança de fase, e por o 

mundo atravessar uma mudança de fase, é que surgiu um 

grande desequilíbrio e descontrole; descontrole este, que 

todos vivem em ―papos-de-aranha‖ para poder viver. 

 

Tanta correria, tanta pressa e tanta engenharia para 

multiplicação do sofrimento e da desorientação, a ponto de 

muitos dizerem que a humanidade enlouqueceu. O 

desequilíbrio, os desatinos, as loucuras, as injustiças, os 

crimes e a desumanidade, fazem com que haja uma 

infinidade de julgamentos. Cada qual julgando de acordo 

com o seu modo de ver e de interpretar as coisas. 

 

E assim, vejam a balbúrdia que já vem de há muito 

por todos os lados, por todos os cantos; os desastres, as 

hecatombes, os crimes hediondos, coisas que nunca se 

deram estão se dando, coisas nunca vistas estão se vendo, 

coisas que nunca se passaram estão se passando, coisas 

que eram impossíveis estão se dando. 
 

E assim, o mundo vive em calamidades 

imprescindíveis, sufocantes, horrorosas, tenebrosas, de 

todas as espécies e de todas as formas e em todas as áreas. 

Enfim, a vida se tornou tão pavorosa, que todos vivem 

com medo, com medo disto, com medo daquilo, com 

medo daquil’outro. Com receio disto, com receio daquilo, 
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com receio daquilo outro. Desconfiados com isso, 

desconfiados com aquilo, desconfiados com aquilo outro. 

 

O mundo ficou de uma tal maneira, que muitos, até 

têm medo de viver, devido os milhares de perigos 

existentes e a falta de garantia em tudo. 

 

A causa de tudo isso é a mudança de uma fase para 

outra. 

 

Então, findou a fase de animal Racional e entrou a de 

recuperação, que é a Fase Racional. Por isso, muitos 

julgando ao seu modo de ver, dizem: ―- É verdade! Parece 

que estamos no fim dos tempos, parece que caminhamos a 

passos largos para o fim do mundo.‖ Por desconhecerem 

que tudo isto que vem acontecendo no mundo, é devido o 

findar de uma fase e a chegada de outra, de recuperação 

dos feitos da fase que já terminou há muito. 

 

Então, os feitos entraram em liquidação, e para entrar 

em liquidação, a destruição tinha que ser assim como estão 

vendo, impressionante, alarmante e pavorosa, como aí 

estão os acontecimentos pavorosos, acontecimentos 

impressionantes, acontecimentos tenebrosos, chocantes, 

humilhantes, por os remanescentes da fase que acabou 

estarem em liquidação há muito tempo. 

 

Então, quem não conhece a causa desses 

acontecimentos diz ao seu modo de ver: ―- Estamos no fim 

dos tempos e no fim do mundo.‖ 

 

Tudo isso, por ter terminado a fase de animal 

Racional e ter entrado a outra, que é a Fase Racional, a 

fase de recuperação do animal Racional. 
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E assim, essas mudanças de fases sempre trazem 

esses desequilíbrios, desequilíbrios de várias formas, de 

várias maneiras, de vários jeitos, mas agora, com a Fase 

Racional, todos brilhando Racionalmente. 

 

Hoje, todos cientes do porquê de tudo isso existir e 

dizendo: ―- Agora, somos conhecedores do porquê do 

mundo e da vida estarem nestas condições.‖ 

 

Hoje, conhecem a causa do porquê do grande 

desequilíbrio. 

 

Hoje, conhecem a causa de assim serem. 

 

Hoje, conhecem a causa do porquê que assim são. 

Hoje, conhecem a causa dessa deformação Racional. 

Hoje, conhecem a causa e a origem do porquê assim 

são: fêmeas e machos. 

 

Hoje, conhecem a causa do ponto de partida para esse 

passeio na matéria. 

 

Hoje, conhecem a causa do porquê que aí estavam 

perdidos, vivendo sem saber por quê. 

 

Hoje, conhecem a causa desse conjunto, desses sete 

seres ou sete partes do porquê assim são. 

 

Hoje, conhecem o MUNDO RACIONAL, de onde 

vieram e para onde vão, ou para onde já foram, para o 

MUNDO RACIONAL, por o corpo energético Racional 

deformado não estar mais dentro dessa deformação. 
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E assim, hoje, conhecem toda a definição do porquê 

do mundo, dos seres e sua criação. 

 

Hoje, conhecem o seu verdadeiro Mundo de Origem, 

o MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro do 

Aparelho Racional. 

 

Hoje, sabem que estão dentro do seu mundo 

verdadeiro, por receberem as orientações necessárias para 

o seu equilíbrio Racional. 

 

E assim, hoje, sabem o porquê do encanto, sabem o 

que é encanto, (encanto quer dizer: mistérios) e sabem o 

que é desencanto. Desencanto é a solução dos mistérios. 

Não há mais mistérios. 

 

Hoje, conhecem a vida da matéria, conhecem a vida 

do cosmo, dos habitantes do cosmo e do MUNDO 

RACIONAL. 

 

E assim, hoje só falta em você, é ler e reler, ler e 

reler, ler e reler, para se desenvolver Racionalmente e 

nascer em você a Vidência Racional. Uns tantos já 

possuem, uns tantos já têm e uns tantos ainda por terem. 

 

Vejam que chegaram tão naturalmente dentro do 

MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro do natural do 

Aparelho Racional. 

 

Hoje, conhecem o seu verdadeiro natural. 

 

O verdadeiro natural de todos é de Racionais puros, 

limpos e perfeitos, do seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 
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Hoje, chegaram na Meta Final, todos dentro do 

MUNDO RACIONAL. 

 

E assim, agora é ler e reler para se desenvolver 

Racionalmente e receberem todas as orientações precisas 

noite e dia, dia e noite, por estarem ligados ao MUNDO 

RACIONAL e nascer em todos a Vidência Racional. Daí, 

todos vivendo Racionalmente como nunca viveram, 

porque receberão todas as orientações precisas do 

MUNDO RACIONAL, dos Habitantes do MUNDO 

RACIONAL, do seu verdadeiro Mundo de Origem. O 

mundo do Aparelho Racional é o MUNDO RACIONAL. 

 

E daí, tudo dando certo na vida de todos. Todos 

vivendo felizes e contentes para o resto da vida, dentro da 

Fase Racional, dentro da fase consciente, a fase positiva. 

 

E assim, hoje, todos felizes e contentes para o resto 

da vida, que não é para menos, por viverem e saberem que 

estão vivendo conscientemente, por viverem com 

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

receberem todas as orientações precisas do seu Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, a fase consciente, a 

Fase Racional. 

 

E assim, como é lindo viver assim, viver 

Racionalmente, iluminados pela Luz Racional, noite e dia, 

dia e noite. 

 

Agora, vejam quanto tempo de lutas perdidas na fase 

de lapidação do animal Racional, que foi a fase de animal 

Racional, a fase inconsciente. Que lapidação justa e certa 

para acabarem acertando, para acabarem encontrando o 

certo dos certos que é a Fase Racional. 
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Hoje, todos de parabéns, por estarem juntos e unidos 

aos seus irmãos puros, limpos e perfeitos, habitantes do 

seu verdadeiro mundo, o MUNDO RACIONAL. 

 

E assim, está aí a verdadeira felicidade, a felicidade 

consciente, a verdadeira harmonia, a harmonia consciente, 

a verdadeira paz, a paz consciente, Racionalmente. Hoje, 

todos integrados no seu verdadeiro mundo, o MUNDO 

RACIONAL. Hoje, havendo gosto e prazer de viver, por 

todos saberem com base e com lógica, o porquê estão 

vivendo. 

 

E assim, até chegar a este ponto, quantas lutas 

perdidas, quantos sonhos, quantas ilusões, quantas 

aparências, quantas frustrações, quanto negativismo, neste 

império de lama e sofrimento inconsciente. 

 

Hoje, todos sabendo e conhecendo o porquê desta 

lama e dizendo: ―- É verdade! A que ponto chegamos! 

Que ridículo! Ridículo porque desconhecíamos a fase de 

animal, por sermos inconscientes. Aparentemente 

achávamos que como animal inconsciente ficávamos bem. 

Um bem sem nada de certo conhecermos, por isso, um 

bem aparente. Julgávamos que estávamos certos, sempre 

procurando acertar e sempre por acertar e a multiplicação 

dos desacertos sempre.‖ 

 

Que vida sofrida, por não saberem o porquê da vida, 

na fase de animal Racional. 
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HOJE, TODOS NO SEU VERDADEIRO MUNDO DE 

ORIGEM, O MUNDO RACIONAL DOS PUROS, 

LIMPOS E PERFEITOS, POR ESTARMOS NA 

FASE RACIONAL, LIGADOS AO NOSSO MUNDO 

DE ORIGEM. 

 

 

 

 

 

 
Hoje, o ridículo terminou e tudo chegou no seu 

legítimo e verdadeiro lugar de Racionais puros, limpos e 

perfeitos. 

 

E agora, com a confraternização Racional dos dois 

mundos em um só, a Luz Racional aí iluminando todos. 

Todos iluminados pela Luz Racional, a verdadeira Luz 

Divina, a luz do MUNDO RACIONAL, do mundo 

verdadeiro do Aparelho Racional. 

 

Então, diante da confraternização, da união dos dois 

mundos em um só, chegou o fim da deformação Racional, 

prevalecendo o verdadeiro natural de Racionais puros, 

limpos e perfeitos, no seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. Devido à união dos dois mundos, 

o mundo da deformação Racional e o MUNDO 

RACIONAL puro, limpo e perfeito, com seu progresso de 

pureza. Então, agora, todos chegaram no seu verdadeiro 

lugar, no seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 
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Tudo isso é como estão vendo, tão naturalmente, 

porque tudo que é Racional é natural. 

 
E assim, a junção da confraternização Racional em 

um mundo só, o MUNDO RACIONAL, o mundo do 

verdadeiro natural. Um mundo só. Terminando agora, essa 

deformação Racional, por estarem, ou por essa 

deformação estar dentro do MUNDO RACIONAL, pela 

confraternização Racional, do mundo dos puros, limpos e 

perfeitos, que é o MUNDO RACIONAL, com o mundo da 

deformação Racional, dos imperfeitos, cheios de defeitos, 

do Racional imperfeito, cheio de defeitos, por se extinguir 

a vida da matéria. 

 
Então, agora tudo é uma coisa só. É Racional, devido 

a união dos dois mundos, o mundo dos puros, limpos e 

perfeitos, unido aos Racionais degenerados, imperfeitos, 

para recuperá-los do estado que estavam e que ainda estão. 

Não sabiam por que ficaram nessas condições, vivendo 

sem saber o porquê dessa vida assim ser. Por não saberem 

o porquê do seu ser ser assim, e lutando desbravadamente 

para conseguir a definição do seu ser, sem nunca poder 

alcançar, vivendo nessa agonia, perdidos nesse bosque de 

lama e dizendo: ―- Quando é que nós vamos saber, com 

base e lógica, o porquê assim somos? Quando é que 

vamos saber de onde viemos e para onde vamos? Por que 

ficamos nestas condições? A vida finda-se e ninguém sabe 

para onde vai. Quando é que vamos descobrir esses 

mistérios? Quando é que vamos desvendar esses 

mistérios?‖ E ficavam assim a vida inteira nesta agonia. 

 
E hoje, toda essa solução em mãos de todos, tão 

naturalmente, acabando o flagelo, o desespero, o medo, a 

desconfiança, o pavor. 
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Todos tinham pavor da morte, por desconhecerem o 

seu ser, o porquê do seu ser e o porquê da situação em que 

todos viviam e que ninguém dava solução. Sabiam que 

eram mártires aí na matéria, martirizados pela matéria, 

sabiam que eram mártires, passando por uma infinidade de 

martírios, mas não sabiam por que que eram mártires. 

 

Sabiam que eram verdadeiros degredados à pena 

capital, e à pena dos martírios. Não sabiam o porquê desse 

evento assim ser. Então, encaravam os martírios como 

uma coisa natural, mas na mesma hora não se 

conformavam em serem mártires, porque ninguém se 

conforma com o sofrimento. 

 

E assim, vivendo nesse desespero infernal, nessa 

agonia, nesse pedestal de misérias, empedernidos de 

insuficiência para descobrir o porquê do seu ser assim ser 

e o porquê de sua vida assim ser, o porquê do seu ―eu‖ e o 

porquê do ―tu‖. 

 

Hoje, aí em mãos de todos, a solução do ―tu‖ e a 

solução do ―eu‖, o porquê do ―tu‖ e o porquê do ―eu‖, o 

princípio do ―tu‖ e o princípio do ―eu‖, o fim do ―tu‖ e o 

fim do ―eu‖. 
 

Hoje, a solução em mãos de todos Racionalmente, 

solucionados os problemas que infringiram a vida dos 

mistérios, a vida do encanto. Mistério é encanto, encanto é 

mistério. 

Então, hoje em mãos de todos o desencanto dos 

mistérios, o desencanto desse encanto chocante e 

humilhante, por viverem penando, por estarem sob o 

―jugo‖ dos martírios da matéria. Matéria que quer dizer: 

mártires, martirizados, sacrificados. 
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E assim. Hoje, com a confraternização Racional, toda 

a solução definida de princípio a fim, da formação do 

porquê que assim ficaram, do porquê desse encanto e dos 

primitivos passos que deram para assim serem, seres em 

decomposição, e por serem seres em decomposição é que 

são mártires. Os martírios já começavam pela 

decomposição da matéria, e por isso, a matéria por si 

mesma se destrói, o mártir por si mesmo se destrói, por ser 

mártir. Nunca souberam por que são mártires a não ser 

agora, que estão tomando conhecimento do porquê do 

―jugo‖ desta inferioridade, de serem seres com vida 

provisória, por estarem em decomposição. A 

decomposição da matéria pela sua degeneração, porque 

tudo que se degenera se decompõe, enfraquece e com o 

tempo desaparece. 

 

E assim, hoje, todos com a solução do mundo que 

habitam e do seu ser, do porquê do mundo e do porquê do 

seu ser assim ser. 
 

Hoje, todos felizes e contentes, por estarem dentro do 

MUNDO RACIONAL e saberem por que estão dentro do 

MUNDO RACIONAL, recebendo a orientação Racional, 

iluminados pela Luz Racional, com a Vidência Racional, 

vendo tudo quanto é de Racional e dizendo: ―- É verdade! 

Agora chegamos ao nosso verdadeiro lugar de onde 

saímos, e agora estamos voltando ao nosso Mundo de 

Origem. 

Hoje, com a Vidência Racional, vendo os meus 

irmãos puros, limpos e perfeitos no MUNDO 

RACIONAL. Entrando em contacto com todos, 

dialogando com todos, conferenciando com todos e 

sabendo de onde vim, para onde vou e sabendo de onde eu 

sou. Eu não sabia de onde eu era, porque me deformei em 
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um bicho e vivia como um bicho martirizado pela matéria, 

julgando que a verdade fosse o mundo de matéria e na 

mesma hora em contradição com tudo e dizendo: não é 

possível! Eu não sou daqui, se eu fosse daqui eu 

permaneceria eternamente, por não ser daqui, é que estou 

com esta vida provisória, com esta vida que não é minha e 

ninguém sabe de quem é, ninguém sabia de quem era.‖ 
 

E agora é que estão sabendo, porque estão 

desvendados todos esses mistérios, que eram a causa do 

sofrimento e da agonia de todos que vivem subjugados 

como uma arte na vida da matéria, na vida provisória, na 

vida irregular, na vida das aparências, na vida dos sonhos, 

na vida do nada, na vida das ilusões; iludidos pelo nada, 

iludidos pela vida dos martírios, iludidos por esta vida 

provisória, iludidos por esta vida que não é de ninguém e 

que ninguém sabia de quem era, iludido por nada de certo 

saber, vivendo igualmente ao papagaio que fala sem saber 

por que fala, que vida! Ninguém tinha direito a vida 

provisória, a vida dos martírios que por não se 

reconhecerem, julgavam ser o que nunca puderam ser, 

pensando em ser tudo o que não podiam ser. Pode lá um 

mártir saber o que diz? Não sabe por que é um mártir, não 

sabe por que que ele é um mortal, só mesmo papagaio. 

Papagaio é um bicho inconsciente, e um inconsciente não 

sabe o que diz, não sabe o que pensa e por isso, não sabe 

por que vive assim, sob os martírios da matéria, não sabe o 

porquê era condenado à pena capital, condenado a ser 

mártir. 

E assim, que vida! De sonhos de bichos sonhadores 

como eram! Agora não, porque já sabem o porquê que 

assim são. Por isso, a insatisfação era reinante em todos, 

ninguém vivia satisfeito. Já viu um mártir viver satisfeito? 

Finge que está satisfeito, aparenta que está satisfeito. Qual 



126 
 

CULTURA RACIONAL – 20º O 

 

 

é esse que tem o prazer de morrer? Todos querem viver. 

Só em saberem que são mortais, que daqui a um 

pouquinho estão mortos, já é uma insatisfação dolorosa. 

Só em saberem que são mártires, martirizados pela 

matéria, sem saber por que, já era uma insatisfação 

desesperadora. Então, todos insatisfeitos, mas fingindo 

estarem satisfeitos, aparentando estarem satisfeitos e todos 

insatisfeitos. Não existe mártir satisfeito. Quem sofre não 

pode estar satisfeito. Mas como a vida do bicho sempre foi 

de sonhos, o bicho sempre viveu iludido, por ser bicho. O 

bicho sempre viveu de sonhos; por ser bicho, vive sempre 

sonhando. O bicho nunca enxergou um palmo adiante do 

nariz, da razão do seu ser. O bicho nunca soube o porquê 

que é um bicho, por isso, sempre viveu como bicho. E 

assim, vejam como é calamitosa a situação da bicharada. 

Agora, a satisfação é tão grande, a alegria é tão 

grande, por estar solucionado o problema dos martírios, o 

fim dos martírios, o fim dos mártires, o fim da vida da 

matéria, o fim desse mundo de matéria, o fim desse 

encanto, e por isso, está aí em suas mãos o desencanto, o 

seu verdadeiro lugar, o seu verdadeiro Mundo de Origem, 

o MUNDO RACIONAL. 
 

Então, todos deslumbrados, todos ligados ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, e 

todos, hoje, vivendo Racionalmente alegres, felizes e 

contentes para o resto da vida. 

 

Então, hoje, todos morando dentro do MUNDO 

RACIONAL, morando sim, devido à união dos dois 

mundos em um só. E por estarem em contacto com seus 

irmãos do MUNDO RACIONAL, estão morando dentro 

do MUNDO RACIONAL, dentro do seu verdadeiro 

Mundo de Origem, por isso, aí iluminados pela Luz 
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Racional e orientados pelo seu verdadeiro mundo, o 

MUNDO RACIONAL. Todos vivendo Racionalmente, 

alegres, felizes e contentes, dentro da Fase Racional e tudo 

dando certo na vida de todos. Então, todos morando dentro 

do MUNDO RACIONAL, devido à união dos dois 

mundos em um só; estão na matéria, mas a matéria é uma 

deformação Racional, é a mesma coisa, numa 

insignificante comparação: ―todo sujo, mas dentro de uma 

sala limpa‖. Então, deformados, mas dentro do MUNDO 

RACIONAL, que é o seu verdadeiro Mundo de Origem, 

do seu verdadeiro natural, e depois do término dessa vida 

provisória, dentro do MUNDO RACIONAL, 

definitivamente. 
 

E assim, vejam que beleza, que grandeza angelical, 

não há nada melhor no mundo do que a solução do 

problema Racional, que está aí, a solução do animal 

Racional. 

E assim, com muita satisfação, com muita alegria de 

ver todos dentro do seu verdadeiro lugar, todos dentro do 

MUNDO RACIONAL. Todos, agora, alegres, felizes e 

contentes, por encontrarem o seu verdadeiro mundo, que 

na categoria de animal, como estavam, na categoria de 

animal Racional, não podiam nunca encontrar, porque 

nunca souberam o porquê eram um animal, o porquê que 

eram animais. 

 

Estão nessa categoria inconsciente, por serem 

Animais. O animal é inconsciente, por ser animal, e assim, 

viviam todos esquisitamente sem ter uma solução de sua 

situação, da situação de sua vida, da situação do porquê 

dessa vida provisória, todos sem solução. Ninguém sabia 

por que vivia assim aí. Tudo isso, cercado de mistérios e 

enigmas. Vivendo todos assim, agoniados, agonizando e 
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dizendo muitas vezes: ―- Por que eu nasci neste mundo? 

Eu não sei por que e ninguém sabe me dizer o porquê eu 

sou assim, ninguém sabe me dizer de onde eu vim, 

ninguém sabe me dizer para onde eu vou, ninguém sabe a 

causa desta vida assim ser, porque não há efeito sem 

causa. Ninguém sabe a causa deste mundo em que 

vivemos. É uma vida que se vive por ter vida, mas não que 

temos prazer de viver, porque não sabemos porquê temos 

vida. Não sabemos o porquê desta vida assim ser.‖ 
 

Então, muitos pensavam demais e ficavam na mesma, 

sempre na mesma dizendo: ―- É verdade! O mundo está 

cheio de sábios, cheio de sabichões, cheio de cultura, mas 

o principal era saber o porquê que nós estamos nesta 

categoria de animal. 
 

Esta é uma categoria vexatória e ridícula e por não 

sabermos o porquê de nosso verdadeiro ser, muito mais 

ridículo ainda, é não saber a origem verdadeira do nosso 

ser. Vivemos ridicularizados porque de verdade ninguém 

sabe coisa alguma. Essas experiências já vêm de longos 

séculos e veteranas eras; essas pesquisas da mesma forma. 

Até agora, nunca encontraram a origem real do nosso ser 

de animal Racional. Isto é vexatório para nós, que 

vivemos convencidos de que somos muito cultos, mas 

numa cultura contraditória, porque o certo ninguém 

conhece, ninguém sabe, e o certo ninguém sabendo, 

ninguém conhecendo, quer dizer que não estamos certos, 

pensamos que estamos certos, mas nunca descobrimos o 

certo. 
 

Como podíamos provar que estamos certos, se 

vivemos à procura do certo até hoje, e até hoje por 

encontrar o certo. Por isso, está aí a multiplicação dos 

desacertos, todos à procura do certo e sempre por acertar. 
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Basta a vida ser uma vida de completo desacerto, vida de 

matéria, uma coisa que por si mesmo vai se destruindo. 

Nunca conhecemos a verdade do porquê de tudo isso e de 

assim sermos. Portanto, o que nós sabemos é falar como 

verdadeiros papagaios, e a graça é que o papagaio não 

sabe por que ele é papagaio, igualmente a nós que somos 

uns papagaios e não sabemos o porquê que assim somos. 

No fim das coisas e ao ver das coisas, nós surgimos do 

nada sem saber por quê; desse nada nos formamos em um 

tudo aparente, que por ser um tudo aparente termina em 

nada. Então, o que adianta esse tudo que nós pensamos 

ser?‖ Esse tudo é o tudo do nada. e por isso, tudo se acaba, 

tudo termina em nada, quem luta pelo nada não está 

adiantando nada. ―- Então, nós que vivemos nessa 

inconsciência, quer dizer, que nada sabemos de certo, e 

nada adianta o nosso saber, por tudo acabar em nada. 

Então, o saber do nada o que é que adianta? Nada. Por 

tudo acabar em nada. 

 

Vivemos iludidos com este nada, sonhando com este 

nada, ambicionando este nada como se este nada tudo 

fosse. 

E hoje, estamos cientes de que fomos traídos pelo 

nada, iludidos pelo nada, perdendo tempo com este nada 

para não adiantar nada, por tudo acabar em nada. 

 

Então, o que adianta a luta do nada? Nada. Mas a 

ilusão fazia com que todos pensassem que o nada tudo 

fosse e vendo que o nada, nada é, por tudo acabar em 

nada. 

Então, quem vive nessa contradição, nessa ilusão de 

julgar uma coisa que não tem valor, como se fosse uma 

coisa de valor, só mesmo um animal, e o animal, por ser 
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animal, é inconsciente. Vejam a luta perdida dos 

inconscientes. Lutar pelo nada, se acabar pelo nada, sofrer 

pelo nada; sofrer pelo nada como se o nada tudo fosse, 

como se o nada tivesse valor. Então, hoje, conhecendo a 

cultura consciente, é que estamos vendo o quanto 

perdemos tempo com a luta do nada pelo nada.‖ Mas 

assim foi preciso para sua própria lapidação. 
 

E hoje, estão vendo que tudo isso que existia e que 

existe na fase de animal Racional, foi preciso para a 

lapidação do animal Racional, tudo foi necessário. Iludiam 

o animal para poder lapidá-lo, fazer ele sonhar, viver de 

sonhos para poder lapidá-lo, fazendo ele viver de 

aparências para poder lapidá-lo. Tudo isso foi necessário, 

e por isso existiu a fase, a fase de animal Racional, a fase 

inconsciente, e o inconsciente não sabe o que faz, por ser 

inconsciente, não sabe o que diz, por ser inconsciente, não 

sabe o que quer, por ser inconsciente, e por ser 

inconsciente não sabe de onde veio nem para onde vai. 

 

O inconsciente vive, mas não sabe dizer porquê vive, 

com esta vida provisória, por ser inconsciente. É de 

matéria, mas não sabe porquê é de matéria, por ser 

inconsciente. O inconsciente pensa que sabe, sonha que 

sabe e no ver das coisas sente em si mesmo que nada sabe. 

É uma sabedoria hipócrita, por ser inconsciente, então, 

brilha com o inconsciente a hipocrisia. 
 

E assim, vejam que tudo isso teve a sua razão de ser, 

foi preciso assim ser para a lapidação do animal em 

confusão consigo mesmo, por ser animal. 
 

E assim, hoje, todos cientes do porquê passaram por 

esses transes angustiosos e dizendo: ―- É verdade! Tudo há 

uma razão de ser.‖ Mas é muito bonito e muito bom, 
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quando se conhece o porquê da razão de ser, como agora 

conhecem. 

 

E assim, vejam a luta titânica e satânica, pareciam 

uns verdadeiros satanases sem saber por quê. 
 

O satanás nunca soube o porquê é um satanás. 
 

E assim, todos vivendo nessa vida de moribundos, 

por viverem nesse sacrilégio de aventuras sem 

recompensa, sim, porque qual é a recompensa do nada? 

Nada. Por tudo acabar em nada. Então, pura ilusão, um 

iludido é um perdido, e um perdido não sabe o que faz, 

não sabe o que diz, não sabe o que quer, por ser um 

perdido. Um perdido vive iludido por tudo, por estar 

perdido. Assim, são todos que aí estavam vivendo nesse 

mundo, perdidos sem saber por que, e por estarem 

perdidos, não podiam saber o que faziam e o que diziam, 

por serem perdidos. Todos sofrendo, por serem perdidos 

na categoria de sofredores. Um perdido é um sofredor. 

 

E assim, vivendo nessa horrorosa vida, sofrendo as 

conseqüências da inconsciência do fruto do nada. 

 

Hoje, todos cientes do porquê que viviam nessa terra, 

filhos dessa serpente. 
 

Hoje, todos sabendo o porquê são filhos dessa 

serpente, gerados, formados e criados por ela, para depois 

serem comidos por ela, porque a serpente é que come os 

seus filhos. Então, o que é a terra? Uma serpente que 

constrói gente, faz gente e come gente. 

 

E assim, eram filhos desta serpente, sem saber por 

que que eram filhos de serpente. 
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E hoje, dizendo: ―— É verdade! A serpente come 

todos, cria todos os seus filhos, depois come todos e 

ninguém sabia o porquê disto.‖ 

 

Então, qual é o valor do nada? Nada. A terra, a velha 

serpente, cria todos e depois a serpente come todos, 

ninguém fica para semente. Então, vivendo nesse estado 

de inconsciência, sem saber o porquê que eram filhos de 

uma serpente e julgando ser o que nunca foram, por não 

saberem verdadeiramente o que são. 

 
Hoje, todos sabendo e dizendo: É verdade! O que 

adianta tanta ilusão. Daqui a um bocado somos comidos 

pela serpente e tudo assim se acabando. Mas o porquê 

dessa serpente? Mas, por que somos filhos dessa 

serpente?‖ Ninguém sabia responder. 

 
E assim, todos vivendo em agonia, agonizando e 

dizendo: ―- É verdade! A vida é cheia de mistérios que 

ninguém nunca pôde desvendar. Somos feitos por uma 

serpente e depois destruídos e comidos por ela. Que 

bonito! Que beleza! E ninguém sabe o porquê disto. Só 

sabem falar como papagaios.‖ 

 

A serpente é um bicho que fabrica bichos de toda 

espécie, de toda forma, de toda a maneira e de todo jeito, 

depois come os filhos todos, e os filhos nunca souberam 

por que assim são, nem por que da existência dessa 

serpente. Vivendo assim, iludidos com as coisas e 

sonhando com outras, e por viverem iludidos e serem 

inconscientes, nunca davam com a realidade das coisas. 

 
Então, diz outro: É verdade! E por isso que nós 

precisamos tudo ser e de um momento para o outro 
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deixamos de existir, sem saber por que o ser da vida ser 

assim.‖ 

Agora, tudo esclarecido na Fase Racional, consciente 

da CULTURA RACIONAL. 

 

Agora, com a CULTURA RACIONAL, a cultura 

verdadeira do Aparelho Racional, todos dentro do 

MUNDO RACIONAL, todos ligados ao seu verdadeiro 

Mundo de Origem, recebendo todas as orientações 

precisas para o seu equilíbrio na vida. 

 

Hoje, todos dentro da Fase Racional, a fase de ligação 

de todos ao MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro 

do Aparelho Racional. 

 

E assim, todos alegres, felizes e contentes, por 

viverem em contacto noite e dia com seus irmãos do seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

Hoje, todos libertos do encanto, do apodrecimento do 

encanto. Onde existe mistério, existe encanto: o que é 

misterioso é encantado. Desvendou os mistérios, aí 

desencantou-se. 

 

Hoje, todos com a palavra real Racional e tudo dando 

certo na vida de todos, por todos receberem todas as 

orientações precisas do seu Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL, para viverem Racionalmente e não como 

estavam aí vivendo, como animal Racional. Como animal 

tudo mal, como Racional tudo bem, tudo belo, tudo dando 

certo na vida de todos. 
 

Então, aonde há experiências, há encanto; aonde 

existem as experiências, existem as incertezas; aonde 
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existem as incertezas, existem os mistérios. Onde existe 

mistério, é encanto. Todos estavam encantados, fechados a 

sete chaves, por esse fluido elétrico e magnético. Ninguém 

sabia desvendar o porquê dessa natureza encantada, 

ludibriadora, sonhadora, fraudulenta, por ser sofredora, 

fábrica de sofredores, fábrica de mártires. O animal 

Racional é um mártir e por isso é sofredor. Por estarem 

sendo martirizados pela matéria e por serem encantados, 

não sabiam o porquê que assim viviam, com essa vida 

provisória, com essa vida sem lógica de viver e sem base. 

E assim, viviam todos nesse vazio, nesse crepúsculo da 

amargura, sonhando sempre com as aventuras e sempre 

com medo. Quem não sabe por que vive, tem medo de 

andar. Por não saberem o porquê que aí estavam vivendo, 

tinham mesmo que viver com medo, com medo de tudo, 

com medo de todos e, às vezes, até de si mesmo. 
 

E assim, a vida na fase de animal Racional, foi uma 

vida somente para lapidação do animal, e por ser uma fase 

de lapidação é que viviam querendo acertar e sempre por 

acertar, nunca encontrando o certo, porque foi uma vida de 

lapidação. Já sabem o animal como é: teimoso, burro, 

rebelde, estúpido, convencido, pretensioso, prosa, 

ambicioso, velhaco, fingido, ciumento, falso. E assim, o 

animal, por ser animal, tinha mesmo que ter uma 

infinidade de defeitos, por o animal ser um ser 

inconsciente. O inconsciente é um louco com aparência de 

bom. 

Tudo isso, por estarem ligados a esses dois fluidos 

deformados, o fluido elétrico e magnético e todas essas 

influências astrológicas deformadas e degeneradas; tinham 

mesmo que serem assim, deformados, degenerados, 

desregulados, desorientados, por estarem ligados a esse 

realejo de sofrimentos, que somente rege o sofrimento, e 
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por isso, não há quem não sofra, todos sofrem, cada qual 

de sua maneira, do seu jeito, de sua forma. 

E assim, vejam como é todo  este encanto. Agora, 

todos dentro do seu Mundo de Origem, por estarem em 

contacto com seus habitantes, que são os Racionais puros, 

limpos e perfeitos, seus irmãos. 

Hoje, tudo é belo porque é Racional, tudo é lindo 

porque é Racional, e todos vivendo Racionalmente, por 

serem orientados pelo MUNDO RACIONAL. Tudo dando 

certo na vida de todos, e todos alegres, felizes e contentes, 

por viverem equilibrados Racionalmente, e por isso, tudo 

dando certo na vida de todos. 

Nascendo em todos a Vidência Racional, a vidência 

do verdadeiro estado natural; todos vendo tudo quanto é 

de Racional e dizendo: ―- É verdade! Agora eu estou 

vendo o meu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. Agora sinto que estou dentro do meu 

verdadeiro mundo.‖ 

E assim, todos orientados pelos seus irmãos, 

Habitantes do MUNDO RACIONAL. Todos vivendo 

felizes e contentes para sempre e dizendo: ―- Até que 

chegou o que ninguém esperava. E como chegou, tão 

naturalmente. De uma forma que ninguém nunca pensou 

que semelhante dádiva Divina viesse assim dessa forma, 

tão naturalmente, ao nosso conhecimento.‖ 

Hoje, tudo claro, tudo certo, tudo cristalino, por todos 

serem orientados pelo seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 

Hoje, todos ligados ao MUNDO RACIONAL. Coisa 

que ninguém imaginou que pudesse ser e que para todos é 
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uma grande surpresa, por estarem vivendo, como estão 

vivendo, iluminados pela Luz Racional, vendo a Luz 

Racional e vivendo orientados Racionalmente. 

 

Hoje, não há quem não tenha prazer de viver, porque 

todos sabem o porquê estão vivendo assim dessa forma, no 

mundo de matéria. Hoje, todos conhecem a causa de assim 

serem. 

 

Hoje, todos sabem de onde saíram e por que saíram. 

 

Hoje, todos são conscientes, e o consciente sabe o 

porquê vive dessa forma em que vive. 

 

Hoje, todos conhecedores do princípio da origem do 

mundo e da humanidade e sabendo o porquê assim 

ficaram na categoria em que estavam, de animais. 

 

Hoje, não há mais mistérios para ninguém. Os 

mistérios todos desvendados e explorados e o porquê da 

existência dos mistérios. 

 

Hoje, tudo definido e todos sabendo por que o mundo 

assim é e por que todos assim são. 

 

Hoje, todos cientes de onde vieram e para onde vão. 

Hoje, tudo claro e cristalino conscientemente. E assim, a 

vida se tornou diferente da do animal Racional, 

inconsciente. 

 

Hoje, sabem o porquê eram inconscientes e o porquê 

hoje são conscientes; sabem o porquê da transformação 

dessa deformação Racional para o estado natural de 

Racional puro, limpo e perfeito. 
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Hoje, todos com a solução em mãos, que é o 

conhecimento nobre de CULTURA RACIONAL. 

 

A vida, hoje é melhor do que ontem, amanhã será 

melhor do que hoje e depois de amanhã muito melhor 

ainda, e assim, multiplicando sucessivamente, por todos 

irem ficando conscientes, e o consciente elabora 

Racionalmente sempre para frente, porque chegou no seu 

verdadeiro lugar de Racional, por conhecer o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

Então, quem vivia pensando mal, passa a pensar bem, 

e daí, a multiplicação do bem, de tudo de bom, de belo, de 

lindo e de sublime Racionalmente. 

 

Na fase de animal Racional, tudo que existiu e que 

existe foi necessário e preciso para a lapidação do animal. 

Tudo isso que existiu e que existe, foi muito necessário 

para a lapidação do animal Racional. O espiritismo, as 

forças elétricas e magnéticas, as grandes influências desse 

conjunto fluídico elétrico e magnético, os habitantes do 

mundo elétrico e magnético, tudo isso foi necessário para 

lapidação do animal Racional. 

 

Então, os habitantes aí do elétrico e magnético, os 

espíritos, os guias do elétrico e magnético, os protetores aí 

do elétrico e magnético, tudo isso, todos com sua missão 

para lapidação do animal Racional. 

 

Foi preciso toda essa conjuntura reunida dos astros, 

do espaço, dessa via elétrica e magnética. Tudo isso, foi 

necessário para lapidação do animal Racional, para que os 

animais ficassem amadurecidos e todos chegassem ao seu 

verdadeiro lugar. 
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Todo esse movimento espiritual, tudo isso, foi 

necessário para lapidação do animal Racional. 

 

Mas agora, ou já de há muito, acabou a missão dos 

habitantes do mundo invisível, porque a fase de animal 

terminou, e tudo isso eram pertences ou foram pertences 

da fase de animal Racional; foram pertences da fase 

espiritual. A fase espiritual pertenceu à fase de animal 

Racional que se acabou. 

 

Então, acabando-se a fase de animal, acabou a missão 

dos invisíveis, dos habitantes do espaço. O que ainda 

existe por aí em função, é o restinho da lapidação, que aí 

está trabalhando na fase de liquidação, porque a fase de 

animal Racional já foi liquidada e ficaram os seus feitos 

ainda em função. 
 

Esses feitos estão todos em liquidação, por a fase ter 

sido liquidada e os feitos entraram então, em liquidação 

também. 

Então, todo esse movimento espiritual, que ainda está 

em função aí na Terra, está em liquidação, porque a 

missão dos habitantes do espaço já se acabou há muito, 

por serem pertences da fase de animal Racional. 

 

Todos esses que ainda estão em função, com os 

movimentos espirituais, estão em liquidação; todos na fase 

de liquidação, e por isso nunca resolveram o equilíbrio de 

ninguém e não resolverão o equilíbrio de ninguém, senão, 

já há muito tinha cessado o sofrimento de todos. 

 

Por estarem em liquidação, são os mais sofredores, 

porque são pertences de uma fase que já foi liquidada, e 

ainda ficarão aí em função para serem liquidados também. 
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Então, não funcionam com realidade, e sim, como o 

fim de um movimento de lapidação. Estão todos fora da 

época, porque a missão de semelhantes já terminou há 

muito, por serem pertences da fase de animal Racional que 

se acabou. 

Esses, que ainda vivem em função e estão sendo 

liquidados, são os teimosos e rebeldes que estão fora de 

sua missão, porque a missão dos seres invisíveis já 

terminou há muito. 

 

Então, o que existe são os aventureiros que ainda 

estão no movimento de exploração dos incautos, e por 

isso, vejam que em todos os meios existe o comércio da 

exploração, de vários modos, de vários sentidos, para se 

aproveitarem dos ingênuos. Inventaram uma infinidade de 

talismãs, de guias e de livros, somente com o fito da 

exploração comercial. Livros de contos, de histórias, com 

ensinamentos cabalísticos, de ensinamentos supersticiosos, 

e de filosofias científicas sem base e sem lógica. Os 

ingênuos são explorados por esses manipuladores da 

mentira e da mistificação. 
 

Agora, os templos espirituais são comerciais. Tornou- 

se um comércio, idealizado por exploradores dos aflitos, 

dos desesperados e dos agoniados. 

 

Ainda está aí esse restinho de aventureiros, a título de 

se beneficiarem e explorarem comercialmente os 

ingênuos, mas já estão no fim de sua liquidação, porque o 

descrédito e a descrença é geral. 

 

Já caíram no ridículo há muito esses manejos 

inconfessáveis de exploradores de ingenuidade e do 

desespero alheio. 
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Assim, a liquidação desses ditos está aí na frente dos 

olhos de todos. A desmoralização, o descrédito, já caíram 

no ridículo, a ponto de viverem tirando esmola para os 

invisíveis, poderosos e milagrosos. Que ridículo! Que 

caras duras, e que cinismo tem esses ditos! Farsantes, 

mentirosos e exploradores, e sofrendo as conseqüências de 

todo esse desequilíbrio e de todo esse mau procedimento. 

 

Então, tudo isso sendo liquidado, porque não é 

possível mais permanecer a mentira como se fosse 

verdade. Daí, a descrença de todos, a dúvida de todos, e o 

ridículo a que chegaram, de pedirem esmolas, óbolos e 

donativos para sustentarem e manterem a mistificação. Os 

habitantes do mundo invisível, corretos e cônscios de suas 

responsabilidades, já encerraram há muito a sua missão, 

porque a sua missão acabou. Mas aí no espaço tem de 

tudo, tem os bons e os maus. 

 

Retiraram-se os bons e ficaram os maus para iludir, 

trair, perseguir e receberem os efeitos do fracasso da 

liquidação dos mesmos. 
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O ESPIRITISMO NA SUA FASE FINAL 

 

 

 

 

 
Hoje, ninguém mais quer saber de conversas fiadas. 

Tudo isso foi muito bom na sua época, na sua fase, na fase 

de animal Racional, mas acabou a fase, acabou a missão 

de todos que pertenciam a fase de animal Racional. 

 

Vejam como sofrem esses peregrinos cheios de guias, 

de talismãs, de superstições de quem está caducando. 

Vejam como padecem, como sofrem, até ficarem 

descrentes de tudo, por tudo isso estar em liquidação. É o 

restinho da liquidação, é o restinho da fase de animal 

Racional. Se isso tudo fosse bom e certo, todos viviam 

bem e não mal. Por tudo isso estar fora de época, é que o 

sofrimento cada vez é mais abrasador, mais arrasador, em 

cima desses ditos desequilibrados, é que os hospícios estão 

cheios desses farsantes, que acabam obsedados, atuados e 

doentes, vítimas do fluido magnético ou de energias 

magnéticas, que são a causa do desequilíbrio e do 

desmoronamento desses preceitos, criados e inventados 

para exploração dos incautos. Esses meios são corruptos e 

de destruição completa dos seus adeptos. 

 

Por existir o livre-arbítrio, estão aí abusando do livre- 

arbítrio, com essas malabaristas seitas, inventadas e 

criadas para exploração dos ingênuos e dos aflitos. Mas 
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agora, chegou a fase de recuperação de todos esses 

desequilibrados, a Fase Racional, e tudo isso, daqui mais 

um pouco não existirá mais. Esses movimentos espirituais 

desaparecerão, porque o espiritismo foi pertence da fase 

que terminou, por isso, diz-se: espiritismo, indecisão, em 

experiências, indeciso sempre, em experiência sempre. O 

desequilíbrio reinante, uma fonte de perdulários sem 

proveito. Tempo perdido de fracassados aventureiros. 

Mas, para explorar comercialmente, lançam mãos de tudo, 

como lançaram mãos do espiritismo, do falso espiritismo. 

O verdadeiro espiritismo não tem exploração. Então, esses 

são vítimas da fé, são explorados por sua fé, exploram a fé 

desses incautos supersticiosos. 

 

Vejam que a confusão entre esses ditos é tanta, que 

ninguém se entende, ninguém se compreende. Aí, há as 

demandas, querendo comer uns aos outros, querendo 

engolir uns aos outros, guerreando uns com os outros. 

 

Esses fanáticos acabam assim, todos arruinados e 

descrentes de tudo. 
 

Tudo isso é adotado por supersticiosos, nessa 

superstição de quem vive caducando, pensando e julgando 

que está certo, por estar fantasiado, embriagado e 

obcecado por esses meios cabalísticos. A derrota e o 

fracasso desses ditos vai muito longe. Acabam 

moralmente derrotados, financeiramente também e 

enterrados na lama do fracasso. Esses bonecos, esses 

palhaços, com essas palhaçadas, com essas pantomimas, 

acabam todos em ruínas. Oh! Verdadeiros dementes a 

caducar! 

Tudo isso, por tudo aí estar em liquidação, e daí, a 

multiplicação da liquidação, a multiplicação das ruínas 
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desses ditos que acham vencer. Vencer, enganando os 

incautos, e acabam todos vencidos pelo sofrimento. 

 

Agora, está aí a fase de recuperação desses ditos, a 

Fase Racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase de 

todos ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, que é 

o MUNDO RACIONAL. Assim, a missão dos habitantes 

do mundo espiritual já acabou, porque acabou a fase a que 

eles pertenciam, a fase do animal Racional e entrou outra 

fase, a Fase Racional. 
 

Então, a missão dos habitantes do mundo espiritual, 

dos guias e protetores já acabou. Os que existem aí, em 

contacto com os médiuns, são os insubordinados, 

abusando assim do livre-arbítrio que têm, mas vão se 

retirando, porque não pertencem à Fase Racional, e sim, 

pertencem a fase de animal Racional. 
 

A fase de animal Racional se acabou e a missão deles 

acabou também, porque eles são pertences da fase de 

animal Racional. 
 

Os bons, como sempre equilibrados, acabaram-se 

com a fase; acabou-se a sua missão. Agora, os maus, os 

habitantes aí do espaço, da parte do mal, é que ficaram aí 

perturbando, dentro de uma fase a que eles não pertencem, 

a Fase Racional, abusando assim do livre-arbítrio, porque 

todo o malfazejo é abusado. Mas, eles vão reconhecendo o 

seu erro e vão todos se retirando. O espiritismo já se 

acabou, porque o espiritismo é pertence da fase que se 

acabou, a fase de animal Racional. Acabou a fase, acabou 

a missão deles. 

 

Então, o espiritismo na Terra já encerrou a sua 

missão. Esses espíritos que andam por aí, estão em 
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liquidação; são perturbadores dos médiuns, dos cavalos, e 

por isso, vivem todos perturbados com a ação de 

semelhantes, e por viverem perturbados, acabam no fim 

ficando descrentes de tudo. 

 

Vejam que tudo tem a sua época. A época da fase de 

animal Racional, a época espiritual, a época em que o 

espiritismo teve a sua missão na Terra para a lapidação do 

animal Racional. Mas, acabou a fase de animal Racional, 

acabou a missão do espiritismo. 

 

Os bons se retiraram e os maus aí ficaram abusando 

do livre-arbítrio, perturbando, enganando e prejudicando, 

porque a missão de semelhantes já se acabou. Então, quem 

se mete com esses ditos é somente para sofrer, como estão 

aí os médiuns. Como sofrem e como penam. 

 

E assim, tudo tem o seu princípio e tem o seu fim. O 

espiritismo teve o seu princípio e tinha que chegar o fim. 

Chegou o fim de sua missão, por terminar a fase a que ele 

pertencia, a fase de animal Racional. Agora, entrou a Fase 

Racional, a fase de ligação de todos ao MUNDO 

RACIONAL, o mundo verdadeiro do Aparelho Racional. 

 

Antes, na fase de animal Racional, estava o ser 

humano ligado ao mundo espiritual, por estarem na fase 

do espiritismo, por estarem na fase do animal Racional. 

Agora, veio a fase de recuperação do animal Racional, a 

Fase Racional. Todos, agora, ligados ao MUNDO 

RACIONAL e não ao mundo espiritual; todos ligados ao 

seu verdadeiro Mundo de Origem, recebendo todas as 

orientações precisas para o seu equilíbrio e bom viver 

Racional na vida da matéria. Então, todos esses 

movimentos espirituais, que ainda existem, estão fora da 



145 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 20º O 

 

 

sua época, e por isso, está aí a confusão reinante no mundo 

espiritual. Confusão reinante, porque ninguém tem paz, 

ninguém tem sossego, a luta é grande. Todos lutando para 

não conseguirem o que desejam, que é paz, saúde e 

sossego. Cadê isso? 

 

Então, o mundo espiritual todo em confusão, por os 

médiuns não saberem que acabou a missão dos espíritos, 

dos guias e protetores, por os médiuns não saberem que a 

missão de semelhantes já terminou há muito, por a fase 

que eles pertencem, a fase de animal Racional, já ter se 

acabado; por os espíritas não saberem a mudança de fase, 

o término de uma fase e o começo de outra, o término da 

fase de animal Racional e começo da Fase Racional. 

 

Na Fase Racional, o ser humano só tem contacto com 

o seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL, só tem contacto com os Habitantes do 

MUNDO RACIONAL, porque é a fase consciente. Na 

fase de animal Racional, só tinham contacto com o mundo 

espiritual, por ser a fase de lapidação do animal Racional, 

e por ser uma fase em lapidação, era um curso primário. 

 

Então, o espiritismo é pertence do curso primário, 

pertence ao primarismo. O começo do contacto com os 

habitantes do mundo invisível foi o espiritismo. Esse é o 

começo, é o curso primário, para daí passar para o curso 

secundário, que é o Astral Superior, e daí para o curso 

superior, que é o MUNDO RACIONAL. 

 

Agora, todos no curso superior. Acabou-se o curso 

primário e chegou o curso superior, que é o contacto do 

ser humano com seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. Daqui então, recebendo todas as 
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orientações precisas para o seu equilíbrio Racional aí na 

Terra, e daí, nascendo a Vidência Racional em todos e 

todos vendo o MUNDO RACIONAL e seus habitantes. 

 

Os espíritas, desconhecendo as mudanças de fase, 

vendo o caos da doutrina espírita, o caos de um modo 

geral, e sem conhecerem a causa, alimentando essa 

superstição ainda regendo em ordem do dia, pela ação 

natural. Não! A missão espiritual, dos espíritos, já se 

acabou há muito. Os que aí estão são os que continuam 

abusando do livre-arbítrio, fazendo a confusão no 

espiritismo, a ponto de muitos ficarem completamente 

descrentes, não querendo saber, e outros nem querendo 

tomar conhecimento. Vendo que tudo isso é uma 

superstição de quem está caducando. A confusão e o 

descrédito são cada vez maiores e todos em ruínas. Vejam 

o que é não ter conhecimento das mudanças naturais da 

natureza. Espiritismo já teve o seu auge, e sua fórmula e 

sua força encantadora, mas já acabou a sua missão. Ficou 

a fama, mas por acabar sua missão, os bons se retiraram e 

os maus aí ficaram pelo abuso do livre-arbítrio, para 

estarem tentando e perturbando quem os admite. 

 

Na Fase Racional não existem influências do elétrico 

e magnético, dos habitantes do cosmo, dos astros, do 

espaço, desse imenso vácuo. Não existem influências de 

espécie alguma. Na Fase Racional, só rege o MUNDO 

RACIONAL, as influências do MUNDO RACIONAL, 

porque todos estão ligados ao MUNDO RACIONAL; 

todos estão ligados ao MUNDO RACIONAL, o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, no seu verdadeiro natural, 

porque a origem é Racional. Estão ligados ao seu 

verdadeiro natural, por a origem ser Racional; ligados ao 

MUNDO RACIONAL, o seu verdadeiro mundo, E daí, 
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recebendo dos Habitantes do MUNDO RACIONAL, todas 

as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida, para 

o seu esplendor Racional. Tudo dando certo na vida de 

todos, por todos serem orientados Racionalmente, por 

todos serem orientados pelo seu verdadeiro Mundo de 

Origem. 

E assim, como estão vendo, a corrupção espiritual já 

acabou. Já acabou a missão desses mancebos, e esses 

mancebos, da parte do mal, abusando do livre-arbítrio, 

envolvidos aí nesse sebo, nessa sebaria toda, fazendo uma 

confusão tremenda, fazendo uma sujeira tremenda, que faz 

até nojo se comentar o ridículo do baixo espiritismo. São 

os corruptos, habitantes aí do espaço, que abusando do 

livre-arbítrio, continuam dentro de uma fase a que não 

pertencem, a Fase Racional, porque são corruptos. 

 

Mas, todos vão se retirar. São teimosos, porque no 

espaço, os habitantes do espaço é a mesma coisa que os 

habitantes aí da Terra. Tem os teimosos, rebeldes e 

corruptos, tem os bons e tem os maus. Aí na Terra e no 

espaço é a mesma coisa, porque são todos deformados, 

embora os do espaço em categoria superior aos da Terra. 

 

Mas, daqui mais um pouquinho, os espíritas cientes 

da Fase Racional, vão sentir que estão iludidos com 

influências de forças negativas, que terminaram a sua 

missão e sua função na Terra. 
 

É por isso que no espiritismo está a maior confusão, 

decepcionando todos e chegando ao ridículo de tudo. 

Esmolando e explorando comercialmente, chegaram ao 

ridículo de tudo. Tudo isso, por os espíritas não terem 

conhecimento do fim da fase que terminou e da fase que 

começou, a fase de Aparelho Racional, a Fase Racional. 
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Agora, hoje, todos cientes, todos sabendo e todos 

tomando suas providências, porque a vontade de todos é 

uma só: é acertar e não desacertar. Viver certo e não 

errado é a vontade de todos. 

 

Então, agora, conhecendo o certo, todos abraçando o 

certo. Tudo isto, naturalmente vai chegando ao 

conhecimento de todos, e todos vão tomando 

conhecimento da causa de tudo isso que existe, e todos 

abraçando o certo e deixando para o lado aquilo que 

parecia ser o que não é. Por isso, é necessário a 

propaganda dia e noite para salvar esse rebanho que está 

sendo liquidado, com esses pertences da fase de 

liquidação, para terem conhecimento da causa de todo esse 

sofrimento e padecimento existente sobre o mundo. 
 

Então, o espiritismo foi muito bom, dentro da sua 

fase. Imperou dentro da fase de lapidação do animal 

Racional, dentro da fase do animal Racional. Dentro dessa 

fase, o espiritismo imperou. Sua missão era a lapidação do 

animal Racional. 

Mas agora não! Agora acabou a fase do animal 

Racional e acabou a missão do espiritismo, por pertencer à 

fase de animal Racionai. Agora entrou a Fase Racional, e 

dentro da Fase Racional não há espíritos, protetores nem 

guias, por todos estarem ligados no seu verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL e recebendo todas as 

orientações precisas do seu Mundo de Origem. Cessaram 

as influências do elétrico e magnético, da energia elétrica e 

magnética. O mundo entrou em nova fase, a Fase Racional 

e terminou a fase de animal Racional. 

 

Na fase de animal Racional existia o progresso 

espiritual, estava o espírito em ação. Agora, acabou a fase 
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de animal, acabou a missão deles, e os que estão aí dentro 

da Fase Racional, que é uma fase que não lhes pertence, 

são os maus, os abusados, abusando do livre-arbítrio, mas 

daqui a um bocadinho, não estarão mais perturbando 

dentro da Fase Racional, porque se recolherão ao seu 

lugar. Recolherão ao lugar de cessamento de sua missão, 

porque serão expulsos pelo MUNDO RACIONAL, de 

dentro de uma fase a que eles não pertencem. A fase deles 

já se acabou e a missão deles também. Então, serão 

expulsos Racionalmente e serão os últimos a voltar para o 

MUNDO RACIONAL, porque são rebeldes, teimosos e 

abusados, abusando do livre-arbítrio. 

 

Assim como são as criaturas na Terra, também são os 

habitantes do mundo invisível. Tem de tudo. Tem os bons 

e tem os maus, são abusados e atrevidos. Abusam do livre- 

arbítrio, e por isso, se prestam para tudo, para perturbar as 

pessoas, para prejudicar, para fazer mal, enfim, nocivos. 

 

Vejam a evolução e as mudanças das fases. Como é 

tão belo, como é tão lindo conhecer o porquê das coisas; 

conhecer a causa, para saber o porquê deste ou daquele 

feito, o porquê disto ou daquilo. 

 

Está aí, o porquê o espiritismo ainda está funcionando 

na Fase Racional, numa fase a que não pertence. Está aí, o 

porquê a missão deles já se acabou há muito, por ter se 

acabado a fase de semelhantes. Mas, existindo o livre- 

arbítrio, tem os que abusam do livre-arbítrio, que são os 

maus. Os bons não! Os bons já se retiraram todos, e os 

maus, a caminho de se retirarem. 

 

Por isso, está aí: se a pessoa tem protetor, está 

sofrendo, está penando; se tem guia da mesma forma, está 
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penando, está sofrendo cada vez mais, porque já acabou a 

missão de semelhantes. Estes, que estão aí em função, 

estão abusando do livre-arbítrio, são os elementos maus, e 

por isso, os médiuns, os cavalos, sofrem que faz pena, em 

desacerto sempre, penando sempre, sofrendo sempre, até 

ficarem descrentes de uma vez. Porque já acabou a missão 

de semelhantes. Os bons já se retiraram, porque terminou 

a sua missão, e os maus ficaram aí perturbando, se 

apresentando como bons, e as provas todas ao contrário, o 

sofrimento os contradizendo. 
 

Vejam quantos iludidos, quanta ilusão, por não 

conhecerem as coisas, por não saberem o porquê das 

coisas. Até que cheguem a saber e conhecer, quanto já não 

penaram! Quanto já não sofreram! 
 

Vejam o desespero de todos, principalmente dos 

espíritas, que são os mais perturbados ainda. Perturbados 

pelas influências magnéticas, que são a causa dos 

martírios de todos. O magnético só transmite o mal. e daí 

todos penando, todos sofrendo, e nada disso adiantando, 

porque já acabou a missão de semelhantes. Estão aí em 

contacto, abusando do livre-arbítrio, e é por causa do 

livre-arbítrio que estão aí penando. 
 

Assim, como têm criaturas humanas teimosas, 

rebeldes e que abusam do livre-arbítrio, imprudentes, 

assim também tem no mundo invisível, a mesma coisa. Os 

bons e os maus. Mas chega a hora da retirada de todos 

esses maus elementos perturbadores, porque eles sabem 

muito bem que a missão deles já terminou; eles sabem 

perfeitamente que são da fase de animal Racional e não da 

Fase Racional. Vejam o desequilíbrio de semelhantes, a 

ruína desses ditos e a ruína dos demais. Perturbam os 

demais, desassossegam os demais num pandemônio em 
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vida. E é por isso que os hospícios estão cheios de cavalos 

e médiuns. 
 

Hoje, todos dentro da Fase Racional, aonde brilha a 

CULTURA RACIONAL; a cultura do verdadeiro Mundo 

de Origem do Aparelho Racional é o MUNDO 

RACIONAL. Então, a fase é Racional e a cultura é 

Racional. 
 

Com a CULTURA RACIONAL, todos cientes da 

cultura positiva, a cultura consciente; e com a cultura da 

fase de animal Racional, todos com uma cultura 

inconsciente, e por isso, negativa, por a fase ser de animal 

Racional. 
 

Então, o animal possuidor de uma cultura 

inconsciente, é que nunca teve condições para saber o 

porquê era um animal ou o porquê estava nessa categoria 

de animal Racional. Nunca soube, por ser uma cultura 

inconsciente. A cultura inconsciente, por ser inconsciente, 

sempre manteve os mistérios. Os mistérios são mantidos 

pelos inconscientes. O inconsciente nunca soube de onde 

veio nem para onde vai. Um inconsciente nunca pôde 

desvendar os mistérios e os enigmas. Um inconsciente 

nunca soube o porquê da existência do mundo em que 

habita. O inconsciente nunca soube o porquê é um 

inconsciente, como nunca soube por que é um animal, por 

ser inconsciente. 

 

Então, o inconsciente sempre viveu em confusão 

consigo mesmo e com tudo. O inconsciente duvida de 

tudo, por ser inconsciente: desconfia de tudo, por ser 

inconsciente; vive variando sempre, por ser inconsciente; 

vive sempre em experiências, por ser inconsciente; sempre 

em pesquisas, por ser inconsciente. 
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A vida do inconsciente foi sempre duvidar de tudo, 

por ser inconsciente. O inconsciente não sabe o porquê ele 

assim é e muito menos o porquê todos assim são. 

Então, a cultura do inconsciente é a cultura 

inconsciente, e a CULTURA RACIONAL é a cultura 

consciente. Na cultura consciente tem a solução de tudo 

com base e com lógica, define tudo com base e com 

lógica. Esta é a cultura consciente, a CULTURA 

RACIONAL. 

O inconsciente não sabe por que é um animal 

Racional, sabe que é um animal Racional, mas não sabe 

por que é um animal Racional. Não conhece a causa que 

deu origem a seu ser, por ser inconsciente. O inconsciente 

tinha mesmo que viver assim, de sonhos, de ilusões e de 

aparências, por ser inconsciente. 

Assim sempre foi a vida do animal Racional: 

duvidando de tudo, desconfiando de tudo, enfim, nesse 

labirinto infernal, de não saber o porquê de sua existência 

e o porquê do seu ser assim ser. 

Agora, na Fase Racional, na fase consciente, com a 

CULTURA RACIONAL, com a cultura consciente, tem a 

definição completa do seu ser, a causa do seu ser, a causa 

do mundo em que habita, a origem do mundo e a origem 

de todos os feitos. Tem o conhecimento completo de tudo 

e de todos. 

E assim, sempre foi a vida do animal Racional, 

ignorando o porquê do mundo em que vive e ignorando o 

porquê de todos os feitos que existem no mundo em que 

vive, por ser inconsciente. Vivendo sem saber por que 

vive, sem saber a causa da sua existência, porque não há 

efeito sem causa. 
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O animal nunca soube a causa de sua existência, e 

assim, muito menos do mundo que habita, por ser 

inconsciente. O inconsciente tinha que viver em 

experiência, de experiência e sempre em experiências, 

sempre em aventuras, sempre em pesquisas, por ser 

inconsciente, sempre à procura de acertar e sempre por 

acertar. E por viver sempre por acertar, eis a razão das 

multiplicações dos desacertos, daí, olhem bem o fracasso 

de tudo. Tudo isto, por serem seres inconscientes. O 

inconsciente é um anormal, por ser um inconsciente. 
 

O ser normal é o ser consciente. E assim, sempre foi a 

vida do animal: duvidar de tudo, desconfiar de tudo, ter 

medo de tudo, por ser inconsciente. 
 

Agora, Hoje, estão na Fase Racional, na fase 

consciente, aonde brilha a CULTURA RACIONAL. Na 

CULTURA RACIONAL vão encontrar a causa do mundo 

assim ser e de todos assim serem. Na CULTURA 

RACIONAL vão encontrar o princípio deste mundo de 

matéria como foi e o fim do mesmo, mas isto na cultura 

consciente, na cultura positiva. 
 

E assim, ontem, eram inconscientes na fase de animal 

Racional que se acabou e hoje são conscientes na Fase 

Racional, a fase de recuperação do animal Racional. 

Então, dentro desta fase, o ser humano é ligado ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, à eternidade, ao MUNDO 

RACIONAL, ao mundo dos eternos, o seu mundo 

verdadeiro. Então, recebendo todas as orientações precisas 

do seu verdadeiro Mundo de Origem, para o seu equilíbrio 

aí na vida da matéria. E daí, tudo dando certo na vida de 

todos, por as orientações serem conscientes, orientação 

Racional. Razão, direito e perfeição, E daí, tudo dando 

certo na vida de todos. 
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E assim, vejam o ponto culminante que alcançaram, o 

ponto culminante que chegaram, o ponto culminante, o 

ponto final da vida da matéria. 

 

Hoje, todos alegres, felizes e contentes, por terem em 

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

em que vivem. 

 

Hoje, a alegria é universal, por estar definida a 

situação do animal Racional, do Aparelho Racional, essa 

deformação Racional, essa degeneração Racional. 

 

E assim, todos cientes do seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL e todos sendo 

iluminados pela Luz Racional, todos vendo a Luz 

Racional e nascendo em todos a Vidência Racional. 

 

Todos se entendendo, dialogando e conferenciando 

com seus irmãos do MUNDO RACIONAL, puros, limpos 

e perfeitos. Pois chegaram ao auge dos auges, findaram-se 

as agonias e todos chegaram ao seu verdadeiro lugar, o 

MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro do Aparelho 

Racional. 

 

Hoje, todos no seu verdadeiro lugar, que é o 

MUNDO RACIONAL, por isso é a Fase Racional, a fase 

do MUNDO RACIONAL. Todos amparados pela fase, 

protegidos pela fase e orientados pela fase, e daí, tudo 

dando certo na vida de todos; daí, ricos passos, ricos dias e 

ricas horas de paz, amor e fraternidade universal. A 

música do mundo em trio é uma só, é a música Racional. 

 

E assim, vejam como todos chegaram ao seu 

verdadeiro lugar, tão naturalmente, tão simplesmente. 
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Agora sim é que podem dizer: ―- Conhecemos o 

princípio de tudo, deste tudo aparente e o final deste tudo 

aparente, deste tudo do nada.‖ 

 

E assim, agora é ler e reler para se desenvolver 

Racionalmente e nascer em todos a Vidência Racional, E 

daí, todos verem o MUNDO RACIONAL com seus 

habitantes. Muitos já estão vendo, outros ainda por verem. 

 

E assim, a cultura inconsciente é uma e a cultura 

consciente é outra. A cultura inconsciente é extraída da 

mente dos inconscientes, dos imperfeitos, cheios de 

defeitos, e a cultura consciente é do MUNDO 

RACIONAL, que é de cima. A cultura inconsciente é aí de 

baixo, é aí do chão, é arte aí do animal Racional e a 

cultura consciente é cá de cima, da eternidade, do mundo 

dos puros, limpos e perfeitos. 

 

E assim, todos. Hoje, brilhando Racionalmente, todos 

completamente mudados, bem mudados e bem diferentes 

do que foram. 

 

Hoje é que estão vendo como perderam tempo no 

princípio, com suas dúvidas, porque o animal é assim 

mesmo, duvida de tudo que não conhece. Agora, depois 

que conhece é que então diz: ―- É verdade! Quanto tempo 

eu perdi, por ser um bicho, por pensar como bicho, por 

pensar que sabia muito. 

 

E hoje, estou vendo que não sabia coisa alguma, a 

minha sabedoria era tanta que o sofrimento contradizia, 

como quem diz: se eu soubesse eu não sofria, como quem 

diz: a sabedoria era tanta, que o sofrimento se multiplicava 

cada vez mais, contradizendo tudo, e todos tontos sem 
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saber o que fazer para abolir o sofrimento. Quanto mais 

pensávamos abolir o sofrimento, mais o sofrimento no 

mundo se multiplicava. Que bonita sabedoria a nossa! Só 

mesmo de inconsciente. 
 

Hoje então, é que eu vejo que eu pensava que sabia. 

Sabia tanto, que não sabia o porquê que eu era assim, 

sabia tanto, que não sabia de onde vim, como vim e nem 

para onde vou, nem como vou. Sabia tanto, que os 

mistérios todos aí por serem desvendados. Então, o que é 

que eu sabia? Sabia falar que sabia, como um papagaio, 

mas a minha sapiência era tanta, que ninguém tinha 

sossego, que ninguém tinha paz; a sabedoria de todos era 

tanta, que viviam agonizando e agoniados a vida inteira. 
 

E assim, o sofrimento sempre provou e comprovou 

que a verdadeira sabedoria ainda não era esta nossa, de 

inconscientes.‖ 
 

Agora, a verdadeira felicidade bateu na porta de 

todos, por ser Racional, a felicidade Racional, a felicidade 

consciente, a felicidade positiva, a felicidade Racional, a 

razão de tudo assim ser, a razão de todos assim serem, a 

razão do antes de todos assim serem e a razão do porquê 

que assim são. A razão da origem da humanidade, a razão 

do mundo assim ser, a razão dos seres que existem nesse 

mundo e a razão do antes de serem como são, como tudo 

assim é, enfim, a razão completa do mundo de matéria, 

como se originou, porquê se originou, de onde se originou, 

porquê se originou e assim sucessivamente, a razão de 

tudo e a causa da razão do mundo que habitam. 

 

Hoje, todos unidos ao MUNDO RACIONAL. Hoje, 

todos ligados ao MUNDO RACIONAL e todos brilhando 

Racionalmente. 
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E assim, todos iluminados pela Luz Racional, a razão 

do ser de Racional, todos brilhando e progredindo 

Racionalmente. Quem progride Racionalmente, vive 

alegre, feliz e contente, por ser consciente, e por ser 

consciente, tudo dando certo sempre na vida de todos, 

conscientes. Racionalmente. 
 

Então, hoje, todos no seu lugar verdadeiro de origem, 

por aí estar descoberta  a  origem de  todos,  o MUNDO 

RACIONAL. 
 

E assim, recebendo todas as orientações precisas para 

o equilíbrio de todos Racionalmente. 

 

Hoje, todos cientes de que não nascerão mais aí na 

vida da matéria e sabendo o porquê que nasciam e o 

porquê que não vão nascer mais, sabendo o porquê que 

nasceram e por que não vão nascer aí, nesse monturo de 

lama, matéria é lama. 

 

Então, hoje, todos sabendo que saem dessa vida 

provisória e continuam a vida no seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, com o seu progresso de 

pureza. Saem da imperfeição e entram para a perfeição, 

que é o MUNDO RACIONAL, dos puros, limpos e 

perfeitos. Os habitantes puros, limpos e perfeitos. 
 

E assim, hoje, todos alegres, felizes e contentes e 

dizendo: ―- Esta é que é a verdadeira felicidade. Conhecer 

o seu verdadeiro Mundo de Origem e saber como voltar 

para o seu verdadeiro mundo, o MUNDO RACIONAL. 

Sabendo como saíram do MUNDO RACIONAL, sabendo 

como se deformaram em matéria e animal, sabendo o 

porquê que assim viviam como Animais, na categoria de 
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animal Racional, sabendo o porquê não serão mais 

Animais, sabendo o porquê que deixarão de serem animais 

Racionais, sabendo porquê esta fase acabou, chegou o seu 

fim. sabendo o porquê da causa da fase Racional, fase de 

recuperação do animal Racional, sabendo o porquê, que 

como animal Racional, não podiam se libertar da vida da 

matéria, sabendo que chegou o maior dia de todos, em 

conhecer o que é CULTURA RACIONAL. 

 

Sabendo, vendo e sentindo que hoje são verdadeiros 

felizes, que aí está a verdadeira felicidade, a felicidade 

Racional e não a felicidade do animal Racional, que por 

ser animal, não podia ser feliz, e por isso, sempre 

sofrendo, sempre penando, por não saber o porquê que era 

um animal. Um animal quase idêntico ao vegetal, mas 

com fórmula diferente, por ser animal Racional. Mas não 

deixando de ser quase da mesma categoria, porque 

depende da água para poder viver como outro vegetal 

qualquer.‖ 

Portanto, o ANIMAL Racional era um infeliz, por 

viver na categoria de animal e não saber o porquê do seu 

ser ser um animal. Então, categoria vexatória, que criaram 

uma infinidade de histórias, uma infinidade de lendas e 

nunca puderam descobrir o certo e por não descobrirem o 

certo, aí estavam como animais Racionais. 
 

E assim, vivendo estupidamente nessa categoria 

brutal, nessa brutalidade infernal, aonde sempre havendo a 

dificuldade de se entenderem Racionalmente. Por não 

poderem se entender Racionalmente, viviam mesmo como 

animais, uns contra os outros, numa briga infernal, num 

desequilíbrio sem limites, vivendo de sonhos e ilusões, e 

vendo que nunca existiu coisa alguma certa e sim, tudo é 

aparência e nada mais. Isto na categoria de animal. 
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Então, por viverem de aparências, é que viviam a 

vida inteira a duvidar de tudo, até de si mesmos. 

 

E assim, neste desequilíbrio infernal, sofrendo as 

conseqüências do desequilíbrio e perguntando muitas 

vezes a si mesmos: Como é que a vida pode ser assim, 

cheia de descompreensão? Hoje, todos estão se 

compreendendo muito bem e amanhã, por isso ou por 

aquilo, descompreendidos. 

 

A vida, nunca se pôde descobrir a sua razão de ser e 

por isso, até hoje vivemos a padecer por causa disso. O 

certo ninguém nunca provou nem comprovou. Para viver 

num mundo desses, como todos vivem, temos mesmo que 

sofrer muito, até que um dia chegue ao conhecimento de 

todos, o verdadeiro saber da razão do nosso ser assim ser e 

a causa que originou este mundo tão misterioso e tão 

complicado para nós, que vivemos muitas vezes com 

prazer e outras vezes sem prazer de viver. 

 

E assim, atravessou o animal com sua categoria, 

nesse pedestal de ruínas, aonde o inconsciente sempre foi 

o maior brilhante, por sermos Animais. 

 

E assim, hoje, deparando com os esclarecimentos da 

nossa origem, é que estamos conhecendo e sabendo o 

porquê que o mundo assim é e o porquê que todos assim 

são.‖ 

Hoje, a definição completa, a revelação completa da 

origem da humanidade. 
 

E assim, agora está aí a verdadeira felicidade 

completa, por ter base, por ter lógica. O sentido das coisas 

e de tudo estão revelados e resolvidos. Portanto, hoje sofre 
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quem quer, porque aí está a Fase Racional, a fase de 

recuperação do animal Racional. 
 

E agora, com o mundo na Fase Racional, todos de 

bem para melhor sempre, Racionalmente, por todos 

estarem ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL, ligados à Energia Racional, assim 

como estavam aí, ligados à energia elétrica e magnética, 

na fase de animal Racional. Agora, entrando a Fase 

Racional, todos ligados à Energia Racional e recebendo 

todas as orientações precisas do MUNDO RACIONAL, e 

então todos felizes, alegres e contentes, por receberem a 

orientação permanente do Mundo de Origem de todos, o 

MUNDO RACIONAL. 
 

A vida Racional é a vida consciente, por estarem 

ligados ao MUNDO RACIONAL, e daí, o bom viver 

consciente e a marcha Racional reflorescendo sempre, 

para um triunfo de glórias sucessivas, por estarem dentro 

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

todos no seu verdadeiro natural de Racional, por viverem 

sob as influências do domínio do seu verdadeiro Mundo 

de Origem. Assim como viviam na fase de animal 

Racional, recebendo as influências do mundo elétrico e 

magnético, do mundo espiritual, das inspirações vindas 

por intermédio dos habitantes do cosmo, assim, viveram 

na fase de animal Racional. Com o surgimento da Fase 

Racional, desaparecendo todos os tormentos, por estarem 

dentro da fase consciente, a fase positiva, a fase do 

equilíbrio Racional. 
 

E assim, todos vivendo amparados pelo MUNDO 

RACIONAL, pelo mundo verdadeiro da origem do 

Aparelho Racional e tudo dando certo na vida de todos, 

por todos regerem iluminados pela luz do seu verdadeiro 
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Mundo de Origem, e daí, o contentamento geral, por a 

regência de todos ser do MUNDO RACIONAL. E assim, 

regidos pelo MUNDO RACIONAL e vendo o MUNDO 

RACIONAL, por nascer em todos a Vidência Racional, a 

vidência verdadeira da origem do natural de todos que é 

Racional. Então aí, o progresso consciente, por receberem 

a orientação permanente do seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL e daí, vivendo alegres, 

felizes e contentes para sempre, por serem orientados 

Racionalmente. Esta é a coisa mais linda do mundo, todos 

vendo o seu verdadeiro Mundo de Origem e dizendo: ―- É 

verdade! Quem diria que nós iríamos chegar a tanto.‖ 
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A LIGAÇÃO DO SER HUMANO AO SEU 

VERDADEIRO MUNDO DE ORIGEM, 

O MUNDO RACIONAL. 

 

 

 

 
―- Hoje, assim falamos, porque estamos vendo o que 

nunca esperamos de ver, o nosso verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, a verdadeira origem do 

Aparelho Racional. 

 

E assim, tudo no seu lugar verdadeiro, sabendo e 

conhecendo o porquê que estávamos fora do nosso 

conteúdo, conteúdo este que se chama: Racional.‖ Agora, 

daqui para a frente, tudo brilha Racionalmente, porque 

chegou a Fase Racional, e uma vez aí estando a Fase 

Racional, tudo é Racional e tudo se multiplica 

Racionalmente. 

 

E assim, hoje, todos inteirados da verdade das 

verdades, do seu verdadeiro Mundo de Origem e todos 

fazendo o seu julgamento e dizendo: ―- Até que enfim, 

chegou ao nosso conhecimento, o conhecimento e o 

contacto com o nosso verdadeiro Mundo de Origem. Coisa 

que ninguém nunca esperou nem sonhou, porque ninguém 

tinha conhecimento das mudanças naturais da natureza.‖ 

 

E hoje, todos tomando conhecimento e dizendo: ―- É 

verdade! Tudo que se achava impossível, hoje é possível. 

Hoje, estamos certos que é possível, porque estamos 
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vendo e estamos sentindo o desenrolar da nossa situação 

neste mundo de matéria, que assim parecia no princípio, 

um transtorno, e hoje, estamos vendo e sentindo que 

fizemos um julgamento errado, por não conhecer as coisas 

como elas são e fazendo como se soubéssemos o que 

estávamos fazendo.‖ 

E hoje, tudo isso desfeito pelas provas exuberantes 

nascidas em todos, a todo momento e a todo instante. 

E assim, a fase é Racional, muito diferente da fase de 

animal. O animal sempre foi um sonhador, e por ser um 

sonhador, um sofredor, porque quem sonha sofre, porque 

não sabe o porquê que está sonhando, sonhando de olhos 

abertos e quem sonha vaga, porque os sonhos são vagos e 

daí a inconsciência, motivo das más conseqüências, de 

quem sonha ser feliz sem ser. Isto, quando estavam na fase 

de animal. O animal vivendo dessa forma e 

desconhecendo o porquê de sua existência aí na Terra, o 

animal tinha que ser assim mesmo, duvidoso, maldoso e 

desconfiado, por reger sob uma plataforma inconsciente, e 

por isso, todos fora de forma, daí, o desequilíbrio gerando 

e as mentes todas caducando, por não dar e nem poder dar 

solução do seu ser ser inconsciente, neste mundo 

tenebroso da velha serpente. 

Hoje, o paraíso formal, Racional, está na Terra; está 

na Terra devido à união dos dois mundos em um só. O 

MUNDO RACIONAL dos puros, limpos e perfeitos, com 

o mundo de degeneração Racional. 

 

Então, hoje, unidos em um só, tornando-se assim, a 

confraternização Racional do mundo da deformação 

Racional, com o MUNDO RACIONAL puro, limpo e 

perfeito, do verdadeiro natural do Aparelho Racional. 
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Então, hoje os dois mundos em um só, e assim, todos 

ligados ao seu verdadeiro mundo, o MUNDO 

RACIONAL. E ligados ao MUNDO RACIONAL, 

recebendo toda a orientação Racional, tudo brilhando 

Racionalmente e todos vivendo felizes e contentes, por 

tudo começar a dar certo na vida de todos. A orientação 

Racional é a orientação do verdadeiro equilíbrio, da 

verdadeira consciência que perderam quando se 

deformaram em animais. 

E assim, hoje, a consciência restabelecida 

Racionalmente, e daí, o progresso consciente, a firmeza de 

tudo, a positividade de tudo e tudo em realce fulgor 

Racional, daí, desaparecendo o encanto, por chegar ao 

conhecimento de todos, a cultura verdadeira do 

desencanto, a CULTURA RACIONAL. E agora, todos em 

forma Racional, por estar feita a confraternização 

Racional, da ligação de todos ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, e todos vivendo 

Racionalmente com a consciência Racional e dizendo: 

―- É verdade! O que fomos na década de animal e o que 

somos hoje, tão diferente. Racional. O que fomos ontem? 

Inconscientes, por sermos animais. E hoje, como Aparelho 

Racional, conscientes.‖ E assim, alegres, felizes e 

contentes, por receberem a orientação consciente, a 

orientação Racional, e daí, Brasil para frente, daí o mundo 

para frente, daí o mundo para frente, Racionalmente. 
 

Todos sempre dependeram do além, da Divina graça, 

sem saberem de onde provinha ou provém, e hoje, 

sabendo diretamente, conscientemente, a razão, a causa 

desse encanto, a razão e a causa do desencanto e a razão e 

a causa do além. O além, habitação cosmológica dos seres 

que nunca puderam saber o porquê dele, e hoje, tudo 

esclarecido Racionalmente, o porquê dessa conjuntura 
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elétrica e magnética, conhecendo assim, pela forma mais 

simples e mais clara, tudo que não sabiam e tudo que 

desconheciam. 

 

E assim, hoje, em contacto dia e noite, noite e dia 

com o MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro da 

origem desta deformação Racional, do ser Racional, de 

Aparelho Racional, conhecendo e sabendo os primórdios 

princípios da causa de assim serem, e também, sabendo a 

causa e o princípio de deixarem de ser assim como são. 

 
Hoje, primados pela sabedoria arquidoférica, desta 

arte cosmológica, de aí viverem e de aí estarem como 

verdadeiros artistas, arquitetando tudo para poderem viver 

dentro dessa arca, definhados, sem saber de onde. 

 
E hoje, sabendo de onde são filhos, de onde surgiram 

e por que aí submergiram, nessas trevas de lamas e 

sofrimentos, sem saber a causa desses tormentos da vida, 

de quem não sabia o porquê foram constituídos assim. 

 
E hoje, sabendo o porquê constituídos assim e 

dizendo: ―- É verdade! Até que conhecemos o nosso 

princípio, o nosso fim e a nossa finalidade de ser assim. 

 
Assim, como nós nunca desejamos ser de matéria, 

coisa sem valor, e que por vivermos nas trevas, 

começamos a dar valor àquilo que não tem valor, que 

nasceu do nada e acaba em nada, por nada ser, por nada 

valer, que é matéria.‖ 

 
Mas nessas trevas em que todos viviam, quem vive 

em trevas, iludido; quem vive iludido vive perdido, e 

quem vive perdido, não sabe o que faz, não sabe o que diz. 
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Hoje, vivendo nessas trevas, quem vive em trevas, 

vive sonhando, e quem vive sonhando, não sabe por que 

que está vivendo com essa vida provisória. 

 

E assim, todos em trevas como estavam, não sabiam 

o porquê que este mundo era assim, não sabiam o porquê 

que eram assim. Por viverem em trevas, vivendo por ter 

vida, mas sem saber a causa dessa vida provisória, dessa 

vida de falsas realidades, por tudo ser aparência e nada 

mais, e esta vida de sonhador, aventureiro, sofredor, essa 

vida de horror, a vida do sofredor, a vida do pavor, a vida 

do medo. E assim, vivendo nas trevas, sem dar solução 

certa de coisa alguma, na fase de lapidação, a fase de 

animal Racional. 
 

Hoje, tudo isso esclarecido, tudo isso resolvido e 

dizendo: ―- É verdade! Até que saímos deste ―par de 

botas‖ de matéria, que parecia que a vida fosse esta 

mesma toda a vida, por nós desconhecermos o porquê de 

nossa vida aparente, provisória, o porquê de nossa 

existência e o porquê da existência de tudo.‖ 
 

E hoje, dentro da fase consciente, a Fase Racional, 

sabendo e conhecendo o porquê de toda essa tramitação de 

penitentes, que aí viviam acorrentados pela serpente que é 

a terra. ―- A própria mãe da gente, que nos cria, come e 

não sabíamos por que que éramos filhos de uma serpente.‖ 
 

E hoje, dizendo: ―- É verdade! Vivíamos em trevas, e 

por isso, fazíamos um julgamento tão diferente, por 

sermos inconscientes. 

 

E hoje estamos vendo a monstruosa, quebrusculosa, 

horrorosa, tenebrosa e monstruosa vida de matéria. 

Éramos filhos de monstros, devorados e consumidos por 
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esses monstros; traidamente, sonhadoramente, tudo e 

verdadeiramente, Racionalmente, nada. Porque, qual é o 

valor da matéria? Nada, por surgir do nada, se formar em 

um tudo ilusório e daí um pouquinho terminar em nada. 
 

Então, qual é o valor do nada? Nada.‖ 
 

E assim, nas trevas faziam o nada tudo ser, para os 

que desconheciam o porquê de assim viverem. 

 

E hoje, conhecendo e dizendo: ―- É verdade, o nada 

tinha aparência de tudo ser, ilusoriamente; nós vivíamos 

convictos como se o nada tudo fosse.‖ 
 

E hoje, conhecendo e vendo a situação de tudo assim 

ser e dizendo: ―- É verdade! Quanto tempo perdido por 

não sabermos o porquê de assim sermos, o porquê de 

assim vivermos e o porquê de vivermos em trevas, 

sofrendo as conseqüências desses modos brutais da vida, 

de verdadeiros animais Racionais.‖ 

 

E assim, hoje, tendo o conhecimento de toda essa 

causa perdida e dizendo: ―- Quantos sonhos! Quanto 

sacrifício em vão! Quanta luta sem recompensa, por tudo 

de um momento para o outro terminar debaixo do chão! 

 

Então, o que adianta a luta do nada? Nada. A 

multiplicação da vida do nada, o que adianta, por tudo 

acabar em nada?‖ 

 

E assim, na fase inconsciente, viviam como 

verdadeiros guerreiros vencidos e julgando serem 

vencedores, por viverem iludidos com as aparências, 

iludidos com a matéria, fazendo julgamento a seu modo de 

ver, como se conhecessem o porquê de assim serem. 
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Hoje, vendo o tudo verdadeiro e o nada e dizendo: 

―- Custamos a encontrar o certo dos certos, mas até que 

chegou o dia.‖ 

 

É assim, a confraria dos fariseus, que julgavam e 

pensavam que a natureza fosse um Deus. 

 

E hoje, vendo que o valor do nada representa o quê? 

Nada, por o nada não ter valor. 

 

Então, diziam os fariseus: ―- Nós somos formados 

desse nada. Contamos com este nada para vivermos aqui, 

provisoriamente, com esta vida provisória. Não 

conhecemos coisa alguma de real. Vamos vivendo assim 

mesmo, até que chegue o verdadeiro Conhecimento 

Racional, o verdadeiro conhecimento da causa do mundo 

assim ser e de nós assim sermos, porque tudo isto está um 

mistério e chegará o dia de todos esses mistérios serem 

desvendados e tudo ser removido para o seu verdadeiro 

lugar.‖ 

E assim, os fariseus encarando a vida como ela é, e 

vivendo a vida como ela não é, porque não conheciam o 

porquê da vida. 
 

Hoje conhecendo, todos satisfeitos, todos alegres e 

dizendo: ―- É verdade! Até que chegou a solução desta 

vida de horror, desta magnitude de aparências, destas 

belezas passageiras, comoventes. Até que chegou o fim 

desse renegado ser.‖ 

 

Por o ser de matéria nada ser, e julgando ser o que 

nunca puderam ser, puros, limpos e perfeitos e, daí, vendo 

o fim de toda essa sebaria que não conheciam nem o 

princípio nem o fim. 
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E assim, na fase de animal Racional, a comungação 

era muito grande, ninguém satisfeito por não conhecerem, 

como não conheciam, o porquê do seu ser e o porquê da 

vida. 

 

E hoje, tudo esclarecido a contento, do princípio e do 

fim desta comédia de sofredores, deste encanto 

insuportável, deste mundo de ruínas, deste nada fabricante 

de sofredores e o porquê do sofrimento. 

 
E hoje, tendo o conhecimento da causa do porquê 

viviam aí, a penar e a sofrer. 

 
E assim, hoje, sempre no peso de toda essa realidade, 

fazendo seu julgamento e dizendo: 

 
―- É verdade! Como nós estávamos num emaranhado 

material, tão grande, que queríamos acordar e não 

podíamos, por estarmos escravizados pela serpente, que é 

a matéria, e desta serpente, atraídos por ela, nasciam os 

sonhos, as ilusões, as aparências, como verdadeiros 

traidores de nós mesmos e daí tudo em ruínas, tudo 

sofrendo as conseqüências do não conhecer o porquê das 

coisas e o porquê do nosso ser.‖ 

 
Hoje, conhecendo o porquê viviam nesse pesadelo 

infernal, castigados pelos seres materiais e dizendo: 

 

―- Qual é a recompensa de tudo isso? Somente a 

multiplicação do mal. 

 

Hoje é que sentimos o peso e conhecemos o porquê 

da penúria da vida dos mistérios, da vida engasgada, da 

vida da água transformada em seres. 
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E hoje, por este julgamento presente, estamos 

convictos e firmes na solução do além, na solução 

Racional, da ligação de todos no verdadeiro mundo do 

bem e do desapego. 

 

Hoje, não vamos viver mais como monstros, porque 

sabemos o porquê de nossa situação e a situação da origem 

de assim sermos. 

Hoje, somos conscientes dentro da Fase Racional. 

Hoje, vamos viver orientados pelo MUNDO 

RACIONAL, pelo mundo verdadeiro do Aparelho 

Racional.‖ 

 

Agora, com a libertação cultural. Racional, todos 

jubilosos, cheios de júbilos, por terem em si a CULTURA 

RACIONAL e gritando: ―- Estamos livres do jugo da 

matéria, porque encontramos o nosso verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL.‖ 
 

E assim, a alegria envolvendo todos Racionalmente e 

todos dizendo: ―- Até que enfim, chegou o fim da vida 

horrorosa da matéria, que nunca teve explicação, a não ser 

agora, totalmente esclarecidas do porquê deste 

apodrecimento material. 

 

E assim, envolvidos pela CULTURA RACIONAL, 

tudo resolvido da situação caótica do animal Racional, por 

estarmos em contacto com o mundo de onde saímos e que 

saímos sem saber como. 

 

E agora que estamos sabendo e voltando e sabendo 

como, para o MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro 

do animal Racional, ou seja, o Aparelho Racional.‖ 
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E assim, todos agora, engrandecidos pela cultura do 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL e todos deslumbrados, por conhecerem o 

princípio deste mundo de matéria e o final do mesmo, e 

daí, tudo resolvido, por não existir mais mistérios, do qual 

ninguém nunca pôde desvendar. 

 

Hoje, a solução ideal de todos, que era conhecer o seu 

verdadeiro natural, como agora conhecem, o MUNDO 

RACIONAL. O natural verdadeiro de todos é Racional. 

 
E agora, todos conhecendo e todos cientes, como se 

deu essa volúpia de ficarem entupidos nessa vida de 

matéria. E assim, hoje, tudo esclarecido para o bem eterno, 

a vida eterna, a vida Racional. 

 
E assim, hoje, todos já dentro da eternidade, por 

serem seres eternos e não externos. Como estavam 

envolvidos pela matéria, que obscureceu todos de uma tal 

maneira, que ninguém sabia de onde partiram para esta 

vida de martírios, para este mundo, sem conhecer o porquê 

dele e aí vivendo às tontas e às cegas, num quebra-cabeças 

sem limites. Fazendo uma infinidade de julgamentos e 

nunca nenhum pôde dar certo, porque desconheciam o 

verdadeiro certo, que era saber o porquê que assim 

ficaram, de onde vieram e para onde iam, e o porquê dessa 

vida provisória, dessa desdita, que ninguém se conforma 

com os martírios da vida e que hoje, tudo esclarecido, o 

porquê de tudo, a causa de tudo, o princípio de tudo, a 

origem de tudo e o fim de tudo. 
 

E assim, hoje, a satisfação e a tranqüilidade é reinante 

no ―eu‖ de todos, por estarem com a solução do porquê 

que assim são, do que foram para serem o que são. 
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Hoje, as soluções básicas, a firmeza da positividade 

das coisas, da causa consciente e das causas inconscientes. 

 

E hoje, tudo claro Racionalmente, por viverem 

conscientemente dentro da Fase Racional, conhecendo e 

sabendo o porquê de serem Racionais e o porquê de serem 

animais Racionais. 

 

E assim, todas essas revelações minuciosamente, 

detalhadamente, repetidamente, para multiplicação nos 

mínimos detalhes, dessa vida biológica e o antes de ser 

completo, de chegarem a este extremo de ficarem 

enlouquecidos e apodrecidos nesse mar de lama que é a 

matéria. 

 

Hoje, todos sabendo e cientes do porquê dele, o 

porquê de tudo e dizendo: 

 

―- É verdade! Está aí a libertação completa desta 

situação de inconformismo, porque ninguém se conforma 

ou ninguém se conformava em ser sofredor e mortal, 

porque o prazer de todos e o ideal de todos era viver 

sempre e não morrer.‖ 

 

Hoje, todos cientes e sabendo o porquê que chegaram 

a esse ponto de ficarem desiludidos de si mesmos, por 

serem seres em decomposição de si mesmos, de destruição 

de si mesmos, por serem seres com vida aparente, por não 

serem verdadeiros seres desta vida doente, que é a matéria, 

um ser traidor e por isso. expostos aí a dor, como um 

sofredor, destruidor de si mesmo. 

 

Então, muitos costumavam a pensar e dizer: ―- Quem 

nos fez assim não teve gosto nem amor a si mesmo nem a 
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ninguém, porque se tivesse amor a si mesmo e a todos os 

seus feitos, não nos iria fazer tão infelizes, porque quem 

nasce e morre é um infeliz. Ninguém encontra felicidade 

na morte.‖ 

 

E assim, na categoria de animal Racional, na 

categoria inconsciente, pensavam de uma infinidade de 

modos e de maneiras. 

 

E hoje, todos cientes que não houve ninguém que os 

fizessem assim, e sim, o mundo sendo conseqüência dos 

seus próprios habitantes. Qual foi o início e o porquê do 

início para chegarem a este ponto calamitoso, de viverem 

como viviam e de serem como eram e sem saber o porquê 

que assim viviam nem muito menos o porquê que assim 

eram. 

 

Então, viviam todos envolvidos em grandes mistérios 

e cada qual pensando do seu modo, de sua maneira; cada 

um saía com seu ponto de vista, querendo acertar, 

procurando acertar e sempre por acertar, porque não 

podiam acertar, por estarem na categoria de animal 

Racional. 

 

E assim, vivendo mal, sem saber o porquê da causa 

deste mal, a origem deste mal, e daí todos em agonia, 

agonizando a vida inteira, por ignorarem o porquê desta 

sementeira de seres tão inteligentes, como assim usavam 

ser, mas que a inteligência nunca pôde resolver o porquê 

de seu ser assim ser e do porquê do mundo assim ser. 

Fantasiados com tanta sabedoria e tudo isto não passava 

de uma fantasia. Fantasia esta, que nunca pôde resolver ao 

menos o porquê de assim serem e o porquê de tudo assim 

ser e permanecer. 
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E assim, fantasiados com o saber da consciência 

misteriosa, nunca puderam resolver o porquê do seu ser 

assim ser e do mundo assim ser, e da vida provisória que 

alimentavam com tanta fantasia. Fantasia esta, que 

julgavam ser o que nunca foram, nem o que são, porque 

nunca descobriram o porquê que assim são e o porquê o 

mundo assim é. Vivendo alimentados com a fantasia do 

saber, saber este, que não passou de uma fantasia e por 

isso, nunca explicou o porquê de serem seres sofredores e 

do porquê da vida de sofrimentos e dores. Apelando para 

tudo e para todos, e sempre tudo e todos sem solução, daí, 

vivendo de ilusões, de sonhos, de aparências e fazendo 

com que esta vida provisória fosse um rosário de 

sofrimentos e padecimentos, por não encontrar a solução 

satisfatória do seu ser e do mundo de matéria assim ser. 
 

Hoje, tudo esclarecido dentro da fase consciente, a 

Fase Racional, e todos sabendo o porquê de ser um animal 

Racional, por ser de Origem Racional. 
 

E assim, hoje, a descoberta do MUNDO 

RACIONAL, da origem do Aparelho Racional e todos 

vivendo como nunca viveram, por viverem ligados ao 

MUNDO RACIONAL, recebendo a orientação precisa, a 

orientação consciente, para viverem felizes sempre, 

Racionalmente o resto da vida. 

 

Tudo isso, se passou na fase do curso primário. 
 

Agora, terminados os sonhos e as ilusões por 

completo, por conhecerem o seu verdadeiro Mundo de 

Origem e todos estarem noite e dia em contacto com seus 

habitantes, que são os Racionais puros, limpos e perfeitos, 

Habitantes do MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro 

da origem do Aparelho Racional. 
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Hoje, a vida é bela, por ser Racional. E assim tinha 

que ser, porque tudo tem o seu dia e a sua época para 

chegar no seu verdadeiro lugar. 

 

Agora, diante de tudo isso, não há mais tempo a 

perder, é ler e reler sempre, para se desenvolver 

Racionalmente e adquirir a razão de tudo isto e saber as 

medidas a tomar, para neste mundo nunca mais nascer. 

 

E assim, a vida hoje faz gosto viver, porque sabem e 

conhecem o porquê que estão vivendo com este corpo de 

matéria e sabem perfeitamente que não são daqui da 

matéria e de onde são e que aqui não vão nascer mais com 

esta vida de moribundos, que é a vida da matéria; 

moribundos, por serem mortais. 

 

Hoje, sabem perfeitamente que não vão ser mais uns 

moribundos, porque não retornarão aí a nascer, por aí não 

pertencerem, por conhecerem a origem do seu ser 

verdadeiro, que é de Racional puro, limpo e perfeito e que 

é o seu verdadeiro mundo quem deu conseqüência a este 

imundo mundo. Imundo por ser de matéria. 

 

E assim, ricos de satisfação, ricos de alegrias, por 

conhecerem o seu mundo verdadeiro, o mundo de 

perfeição, o MUNDO RACIONAL, dos puros, limpos e 

perfeitos, de onde saíram e onde já estão, porque o corpo 

de vida eterna, de energia dentro desta deformação, o 

corpo Racional, já se retirou daí da vida da matéria e já 

está lá, no MUNDO RACIONAL, no seu verdadeiro 

Mundo de Origem. 

 

E assim, hoje, a satisfação de todos é incalculável. E 

todos não sabendo como agradecer tanta magnitude, de 
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voltarem ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 

 

E assim, hoje, a alegria é geral, por todos já estarem 

dentro do MUNDO RACIONAL. O corpo energético 

Racional, que aí estava dentro dessa deformação, já foi há 

muito, levado pela Luz Racional para o seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 
E assim, vejam que findou-se a vida da matéria, este 

curso que aí faziam; catinguemos, fedorentos e 

morrinhentos, não voltarão mais aí nessa morrinha, nessa 

seborréia de matéria sem valor. 

 
Hoje, felizes e contentes por conhecerem, se 

comunicarem e se entenderem com o mundo verdadeiro 

do seu ser, o MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro 

do Aparelho Racional. 

 

Hoje, todos na Fase Racional, sendo iluminados noite 

e dia, dia e noite peia Luz Racional, a luz verdadeira do 

Aparelho Racional. 

 

E assim, todos brilhando Racionalmente e dizendo: 

―- É verdade! No princípio da CULTURA RACIONAL 

tivemos as nossas dúvidas, por sermos inconscientes, por 

sermos bichos mesmo, porque bicho é que duvida de tudo 

que não conhece, duvida de tudo que não sabe, desfaz de 

tudo que não conhece, desfaz de tudo que não sabe. 

 
E assim, hoje, quanto eu me prejudiquei com as 

minhas dúvidas, por estar na categoria de bicho, porque 

existe o bicho Racional, existe o animal Racional e o 

Aparelho Racional. 
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O Aparelho Racional é aquele que já está aparelhado, 

em contacto com o seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. O animal é aquele que se anima a 

conhecer tudo, animado sempre a conhecer tudo, e o bicho 

é aquele que duvida daquilo que não conhece, daquilo que 

não sabe, fala daquilo que não conhece, desfaz daquilo 

que não conhece, daquilo que não sabe, esse é o bicho. O 

bicho gosta de discutir aquilo que não conhece, aquilo que 

ele não sabe. O bicho tem mania de querer ser mais do que 

todos. O bicho se tem como o mais sabido, o melhor em 

tudo. O bicho é vaidoso, presunçoso, orgulhoso, 

mentiroso, asqueroso, é fingido, é falso, é bicho.‖ 

 

E assim, hoje, todos brilhando Racionalmente e 

dizendo: É verdade! Se não fosse a CULTURA 

RACIONAL o que seria da humanidade, estaríamos 

perdidos, estaríamos fritos.‖ 

 

E agora, todos em forma Racional e dizendo: ―- É 

verdade! Todo princípio é assim mesmo, há sempre aquela 

dúvida, aquela vacilação.‖ Isto é mesmo do iniciante, por 

estar na categoria de bicho. 

 

O bicho custa muito a ter convicção das coisas, 

porque se tem sempre como o mais sabido, o mais 

adiantado, o mais em tudo de atraso. O bicho nunca soube 

dizer de onde veio nem para onde vai. O bicho nunca 

soube desvendar os mistérios, os enigmas. O bicho nunca 

soube por que ele é um sofredor. O bicho nunca soube o 

porquê ele é um mortal. O bicho nunca soube o porquê da 

existência do mundo que ele habita. Mas o bicho é assim 

mesmo, se tem por mais sabido que todos e no ver das 

coisas, não sabe coisa alguma, é o mais atrasado, mas se 

tem como o mais adiantado. O bicho gosta de discutir, sem 
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base e sem lógica. O bicho é como um instrumento 

desafinado, é um verdadeiro desafinado. 

 

E assim. Hoje, todos arrependidos de terem perdido 

tempo de procederem assim e dizendo: É verdade! Quando 

não se conhece as coisas se sofre muito por não conhecer, 

até que conheça já se sofreu muito, essa é a condição do 

bicho.‖ 

O bicho é materialista, o bicho pouco olha para cima, 

só olha para o chão, é bicho. 

 

E assim, vejam a condição dos bichos Racionais, dos 

bichos deformados, que não sabem por que que são 

deformados. Os bichos degenerados, que não sabem por 

que que são degenerados, do bicho que vive sem saber por 

que vive. Tem vida, mas não sabe o porquê da vida, existe 

mas não sabe o porquê de sua existência. Assim é o bicho, 

a formação de mau-caráter. 
 

E assim, vejam, depois que conhecem é que dizem: É 

verdade! Quanto tempo eu perdi com as minhas sábias 

burrices do nada; quanto tempo eu me degredei, por não 

saber das trevas.‖ Então, fica o bicho a se lastimar, 

dizendo: ―- É verdade! Até que eu deixei de ser bicho. 

Hoje, sou um Aparelho Racional. Hoje, estou lapidado 

Racionalmente. Hoje, enxergo e vejo as coisas como elas 

são e sei botar tudo e todos nos seus lugares. Mas, nunca 

vi fórmula tão bonita para lapidar o bicho ou os bichos. 

 

E assim, vejam a cantiga dos fariseus que sempre foi 

assim, por não conhecerem o princípio e o fim das coisas. 

 

Agora, todos dentro da Fase Racional, todos sendo 

orientados pelo MUNDO RACIONAL, todos vivendo 
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unidos ao MUNDO RACIONAL e tudo dando certo na 

vida de todos, e todos dizendo: ―- É verdade! Até que 

enfim todos foram iluminados pela verdadeira Luz Divina, 

que é a Luz Racional.‖ 
 

E assim, tudo dando certo na vida de todos, todos 

vivendo alegres, felizes e contentes e se entendendo 

Racionalmente. 
 

O mundo agora, chegou no seu verdadeiro rumo 

certo, o rumo Racional, a volta de todos ao seu verdadeiro 

Mundo de Origem que não conheciam, a não ser agora, 

que estão conhecendo o MUNDO RACIONAL, estão 

conhecendo e todos em contacto com ele, todos vendo, por 

nascer em todos, a Vidência Racional, uns mais cedo e 

outros mais tarde. 

 

E assim, vejam o fim da vida da Terra como é tão 

lindo, como é tão bonito, o fim Racional, o fim certo dos 

certos, por todos serem de Origem Racional e todos 

voltando a sua origem, o MUNDO RACIONAL. Que 

lindeza! 

 

Hoje, todos felizes, alegres e contentes, por serem 

todos equilibrados Racionalmente, por serem orientados 

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

Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

Então, havendo a verdadeira paz entre todos, todos se 

entendendo, todos se compreendendo, por todos serem 

orientados Racionalmente. 
 

Hoje, todos certos no seu Mundo de Origem, por 

estarem convictos pelas provas das provas, por nascer em 

si mesmos a Vidência Racional e a orientação Racional. 
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Hoje, todos conscientes Racionalmente e ontem, na 

fase de anima] inconsciente. Um inconsciente é bruto e a 

lei do bruto é lei do inconsciente. Na Fase Racional, a fase 

consciente, a fase é de equilíbrio e na fase do bruto, a fase 

é do desequilíbrio, por ser inconsciente; por ser 

inconsciente eis a razão da brutalidade. 

 

E agora, todos se ligando ao MUNDO RACIONAL e 

por estarem ligados ao MUNDO RACIONAL, ficam sob a 

ação Racional, e uma vez sob a ação Racional, todas as 

suas ações, todos os seus atos, todos os seus modos, são 

Racionais, porque estão sob a ação Racional, por estarem 

ligados ao MUNDO RACIONAL. 
 

Então, é a ação positiva, ação consciente e tudo 

dando certo na vida de todos, porque estão completamente 

desligados da deformação Racional. 
 

Ligados aos fluidos do animal, os fluidos elétrico e 

magnético, ficava um livre-pensador como era, porque os 

bichos pensam, os animais irracionais pensam e o animal 

Racional estava igualmente a um bicho, ligado aos fluidos 

do bicho, aos fluidos deformados, ao elétrico e magnético. 

 

É por isso que o ser humano procedia, às vezes, como 

um bicho, ou pior do que bicho, como fera ou pior do que 

fera, por estarem ligados aos fluidos das feras, o elétrico e 

magnético, os fluidos dos bichos, os fluidos elétrico e o 

magnético. 
 

Então, viviam pensando, imaginando, recebendo 

intuições, recebendo inspirações negativas, por isso eram 

inconscientes. Então, permanecia o negativismo, por 

estarem ligados aos fluidos elétrico e magnético e toda 

essa conjuntura deformada, dessa deformação Racional. 
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Mas agora, ligados ao MUNDO RACIONAL, cessa a 

função do pensamento, por estarem desligados dos fluidos 

da deformação Racional. Então, fica ligado o ―eu‖ da 

pessoa ao MUNDO RACIONAL. E uma vez ligado o ―eu‖ 

ao MUNDO RACIONAL, a pessoa fica sob a influência 

Racional, fica sob a ação Racional dentro do seu ―eu‖. 

Então, o ―eu‖ é que comanda o corpo, é que comanda a 

vida. Então, fica a pessoa sob a ação Racional, todas as 

ações são Racionais, todos os atos são Racionais, por estar 

ligada ao MUNDO RACIONAL. Então aí, há positividade 

das coisas, por estar sob a influência consciente E daí, 

dando tudo certo na vida do ser humano, desenvolvendo 

assim, um progresso Racional. 

Embora aí materializado, mas vivendo 

Racionalmente, por estar ligado ao MUNDO RACIONAL, 

por estar ligado aí em vida à eternidade, por estar aí em 

vida, ligado aos eternos do MUNDO RACIONAL. E daí, 

nascendo a Vidência Racional, por estar ligado ao seu 

verdadeiro natural, ao seu verdadeiro Mundo de Origem. 

Então, nascendo a Vidência Racional do seu verdadeiro 

natural, do seu verdadeiro Mundo de Origem. E com a 

Vidência Racional, vendo o MUNDO RACIONAL, vendo 

os seus habitantes que são seus irmãos, dialogando com 

eles, fazendo conferências com eles e conversando com 

eles dia e noite, noite e dia, e daí, o progresso Racional na 

vida da matéria, por se tratar de uma deformação 

Racional. Daí, tudo dando certo na vida de todos, tudo de 

bom, tudo de belo, tudo de lindo, tudo de sublime, tudo 

lindo e dando certo na vida do ser humano, por ser um 

progresso consciente, um progresso Racional. E por tudo 

dar certo na vida de todos, vindo o prolongamento dos 

anos de vida, por tudo dar certo, por acertarem em tudo, 

por estarem ligados ao MUNDO RACIONAL e vivendo 

sob a ação Racional. 
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Para conseguir é muito simples, é ler e reler todos os 

Livros, ler e reler para ir desenvolvendo Racionalmente e 

se ligando ao MUNDO RACIONAL, naturalmente, sem 

sentir, porque tudo é natural. Então, não sentem. Quando 

vêem estão completamente ligados. Então, sentem a ação 

da ligação, começando nos entendimentos, começando a 

conversar Racionalmente, começando a conversar com os 

Habitantes do MUNDO RACIONAL, aí sentem que estão 

ligados por estarem em contacto com o MUNDO 

RACIONAL. E daí, por estarem ligados, nascendo a 

Vidência Racional, todos vendo o MUNDO RACIONAL 

com seus habitantes e dialogando com eles, dia e noite, 

noite e dia. Está aí, o objetivo da CULTURA 

RACIONAL. Está aí, o objetivo do Livro UNIVERSO 

EM DESENCANTO, que é o conhecimento de ligação ao 

MUNDO RACIONAL. Então, desencantados dessa 

deformação Racional, ficando desencantados, ficam 

desligados dessa deformação Racional, dos tinidos elétrico 

e magnético. 
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ALCANÇARAM A META FINAL: A LIGAÇÃO DO 

SER HUMANO AO SEU VERDADEIRO 

MUNDO DE ORIGEM. 

 

 

 

 
Aí, como viviam, como animais Racionais, por serem 

animais, eram inconscientes, viviam encantados. E por 

viverem encantados, mantinham essa vida cheia de 

mistérios, mantinham os mistérios no encanto. Quem vive 

misteriosamente é encantado, até que sejam desvendados 

todos os mistérios, até que se desencantem. 

 

Então, a vida da matéria é um encanto, por ser a vida 

dos mistérios. Ninguém de verdade sabia coisa alguma. 

Sabia muito bem as verdades aparentes, mas aparências 

não são verdades e, por isso, é verdade hoje e amanhã não 

é, a vida das aparências, das verdades aparentes. 

 

E assim, hoje, alcançaram a Meta Final, que é a 

ligação do ser humano ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, e daí, vivendo 

Racionalmente. 

 

E assim, vivendo brilhantemente, conscientemente, 

por viverem ligados ao MUNDO RACIONAL, a áurea de 

todos sendo Racional. 

 

Então, como a matéria é uma vida provisória, vindo a 

extinção com o tempo e a pessoa não nascendo mais no 
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mundo de matéria, por já estar ligada no seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 
Então, não há morte, há simplesmente a destruição da 

vida da matéria por si mesma, porque a matéria por si 

mesma se destrói, por ser matéria. Então, não há morte, 

porque a pessoa já está ligada ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, já está ligada na vida 

eterna. Então, desaparece a matéria e a vida continua na 

eternidade, continua no seu verdadeiro Mundo de Origem, 

continua a vida no MUNDO RACIONAL. 

 
Então, não há morte, e sim, a extinção de um ser que 

é matéria, que provisoriamente serviu para que houvesse 

um entendimento das coisas, o entendimento do seu 

princípio e do seu fim. Então, a matéria ficará no seu lugar 

de matéria e a vida continua no MUNDO RACIONAL, na 

eternidade, por já estar ligada no seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. Sim, porque a matéria 

por si mesma se destrói, é uma vida provisória, por não ser 

a vida verdadeira. A matéria é um pertence da deformação 

Racional, sendo a matéria uma partícula Racional. Então a 

matéria, fica no seu mundo de matéria, no seu ser de 

matéria e a vida que constituiu a matéria, deixará de 

construir a matéria, por estar no seu verdadeiro Mundo de 

Origem, que é o corpo fluídico ou o corpo energético, que 

estava dentro dessa deformação Racional. Este corpo 

energético é a causa ou a fábrica dos micróbios, dos vírus, 

dos germes, causadores de todos os seres, de todas as 

vidas, de todos os corpos. 

 
Então, a fábrica, que é o corpo energético Racional, 

que estava aí dentro dessa deformação, não estando mais 

aí, e sim, no seu verdadeiro Mundo de Origem, o 
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MUNDO RACIONAL, acabou-se a vida da matéria. 

Então, está aí o fim da vida da matéria, mas não o fim da 

vida eterna. A vida eterna é o corpo fluídico ou o corpo 

energético deformado, dentro dessa deformação, é que é a 

vida eterna, e que uma vez ligado ao seu verdadeiro 

Mundo de Origem, passa viver no seu mundo verdadeiro 

de origem. Então, está aí o fim da vida da matéria, o 

término da vida da matéria, todos no seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

Então, na Fase Racional não há morte, porque a vida 

continua no MUNDO RACIONAL, por estarem aí na vida 

da matéria, em vida e já ligados ao MUNDO RACIONAL, 

o seu verdadeiro Mundo de Origem. Por estarem ligados, 

lá ficará no seu verdadeiro Mundo de Origem o fluido ou 

o corpo energético, que era a causa dos vírus, dos 

micróbios, dos germes para a formação dos corpos, dos 

seres, dos corpos em matéria fluídica elétrica e magnética. 

Então, o corpo de matéria é uma vida provisória, e a vida 

eterna é do corpo energético, de Racional deformado. 

 

E assim, não há morte na Fase Racional. Havia morte 

sim, na fase de animal Racional, porque o fluido ou o 

corpo energético, continuava sempre aí fabricando os 

micróbios, os germens, os vírus, os vermes para formação 

dos corpos, dos seres. 

 

Então, Hoje, todos cientes de que no ler e reler, vão 

se desenvolvendo Racionalmente e vão se ligando, sem 

sentir, ao seu verdadeiro natural, que é o seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, até sentir no 

seu ―eu‖ a ligação, e aí, começarem os entendimentos com 

os Habitantes do MUNDO RACIONAL, por isso, que é a 

fase do Aparelho Racional, a Fase Racional, todos 
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aparelhados no MUNDO RACIONAL, no seu verdadeiro 

Mundo de Origem. 

 

E assim, vejam que tudo que parecia que estava 

muito longe, hoje tudo em suas mãos, a definição 

completa do seu ser, o princípio do seu ser e a solução 

final do seu ser nessa vida provisória de matéria. Agora 

sim, todos ligados no seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL e vivendo como nunca viveram, 

vivendo Racionalmente, e daí, tudo dando certo na vida de 

todos, por a áurea de todos ser Racional, por todos estarem 

sob a ação Racional. Uma vez todos sob ação Racional, a 

ação, os atos e tudo enfim, é Racional, naturalmente, e aí 

todos vivendo alegres, felizes e contentes para o resto da 

vida, por o mundo se tornar um verdadeiro Paraíso 

Racional. Então, todos felizes e contentes por viverem 

conscientes, e daí, cessando os males do corpo e os males 

da vida, por estarem desligados da deformação Racional, 

dos fluidos elétrico e magnético, a conjuntura do 

sofrimento, a conjuntura das ruínas de todos, os fluidos 

elétrico e magnético. 

 

E assim, agora, pelo que estão vendo, pelo que estão 

sabendo, pelo que estão sentindo, pelo que têm sentido, 

não estão mais para perder tempo, e sim, a persistência na 

leitura, ler é reler, ler e reler, ler e reler, para se 

desenvolver Racionalmente e alcançar o mais depressa 

possível, a ligação com o seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. Ler para saber, ler para 

melhor conhecer, ler para melhor entender, ler para melhor 

sentir, ler para saber transmitir, E daí, com a ligação feita 

ao MUNDO RACIONAL, é que vão melhor conhecer e 

sentir o que é a CULTURA RACIONAL, a cultura 

consciente, a cultura positiva, a CULTURA RACIONAL. 
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E assim, é lendo e relendo, persistência na leitura, 

para sair desse túmulo de lama, de sofrimento, que é a 

vida provisória da matéria, porque a matéria é de origem 

do mal. como sabem, e por ser de origem do mal, por si 

mesma se destrói, por si mesma se acaba. 

 

Então, hoje, alcançaram o ponto culminante, que é o 

objetivo do Conhecimento Racional, ligar o ser humano ao 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 

 

Uns já ligados, outros quase ligados e outros a 

caminho de serem ligados. 

 

E assim, está aí o fim da deformação Racional, dessa 

deformação que ninguém se conformava com ela. 

Ninguém se conformava em serem seres expostos a todo o 

sofrimento, ninguém se conformava com a vida da 

matéria, a vida da agonia, na categoria de animal Racional. 

 

A categoria de animal, como sabem, foi uma 

categoria para lapidação do animal; uma vez havendo 

lapidação, tudo tinha com o tempo de regredir, pelo 

processo das ordens naturais das coisas; pelo progresso da 

degeneração, tudo como viam, na categoria de animal 

Racional, se degenerava para o pior, com aparência de 

melhor, porque a poluição estava em todo o lugar, o que 

vai poluindo, vai diminuindo, vai regredindo, vai 

enfraquecendo cada vez mais, vai apodrecendo até chegar 

à sua extinção, por meio do progresso da poluição. 

Poluição esta sobre todos os pontos de vista do ser 

material. E daí, vejam que ruína das ruínas era a vida da 

matéria, em categoria de animal Racional. Um desacerto 

constante, um desequilíbrio a todo instante. 
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E assim, eis a razão de um mundo em ruínas, por não 

ser a verdadeira vida dos seus habitantes. Então, tinham 

que viver em convulsões. Convulsões estas, que todos 

procuravam o melhor e viam que somente multiplicava o 

pior, a degeneração e a poluição em grande marcha 

acelerada. 

 

E daí, todos agonizando, agonia permanente, por 

verem o esfacelamento e a decadência de tudo em alto 

progresso, e dizendo muitas vezes: ―- Aonde este mundo 

vai parar nessas condições, que tudo vai acelerado para as 

ruínas das ruínas, devido ao enfraquecimento. Que tudo 

vai acelerado para as ruínas das ruínas, devido o 

enfraquecimento produzido pela degeneração dos seres e 

pela poluição de tudo.‖ Ainda mais diz outro: ―- É 

verdade! Vamos a caminho da derrota total.‖ Tudo isso, na 

fase de animal Racional. 

 

Hoje, todos vendo agora, que foi embargada a derrota 

total pelo Conhecimento Racional, pela mudança da fase 

de animal Racional para a Fase Racional, e daí, todos 

ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. Mas na fase de animal Racional não havia 

conserto, e por isso, multiplicava-se o desacerto, por ser 

uma fase inconsciente, uma fase em lapidação e assim 

tinha que ser, até que a fase de animal se acabasse. 

 

Hoje, todos ligados ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, recebendo a orientação 

Racional para o bom andamento aí na vida da matéria. 

 

Hoje, todos no seu verdadeiro rumo certo, que é o 

que todos procuravam há muito, acertar. Todos viviam 

pensando que iam acertar e sempre por acertar. 
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E hoje, em mãos de todos como acertar e como viver 

certo, e daí, se multiplicando o certo dos certos, por tudo 

ser Racional. A vida certa é a vida que todos procuravam 

acertar sempre para bem-viver sempre, acertar sempre 

para não sofrer. 

 
E hoje, em mãos de todos, o verdadeiro certo, o certo 

consciente, positivo, Racional. Nunca conheceram o 

verdadeiro certo, a não ser agora, em mãos de todos. 

Viviam na fase de animal Racional com o certo aparente, e 

por isso, aparente, e por isso, aparentavam que estavam 

certos e sempre à procura do certo, sempre por acertar, e 

daí, as multiplicações dos desacertos. 

 
Hoje, na Fase Racional, todos com o certo dos certos, 

o verdadeiro certo em mãos, porque como viviam, na fase 

de animal Racional, viviam ligados como sabem, ao fluido 

animal, o fluido variante, o fluido deformado, o fluido 

degenerado, daí, nunca que poderiam encontrar o certo 

verdadeiro. Então, sempre por acertar, o certo aparente, 

hoje é um, amanhã outro e depois outro, e assim 

sucessivamente sempre à procura do certo. 

 
E agora, na Fase Racional, a fase consciente, e por ser 

consciente, o verdadeiro certo sempre. Mas na fase de 

animal, ligados ao fluido deformado, então, o certo que 

existia era o certo aparente, por ser o certo deformado, e 

dentro da deformação nunca poderiam encontrar o certo 

verdadeiro, e por assim ser, estavam na categoria de 

sofredores, por estarem à procura do certo e sempre por 

encontrar o certo, por estarem na categoria inconsciente. O 

inconsciente não conhece o verdadeiro certo, e sim, 

conhece o certo inconsciente que é o certo aparente, é o 

certo que é certo hoje e amanhã não é. 
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E assim, viveram na categoria de animal, agonizando 

sempre e agoniados sempre, por estarem sob a influência 

dessa deformação Racional ou por serem joguetes dessa 

deformação Racional. Então, viviam a vida inteira de 

experiências, experimentando tudo para acertar 

aparentemente ou não. Então, por tudo ser aparência, 

nunca puderam encontrar o verdadeiro certo. Pareciam que 

acertavam e sempre por acertar, e por isso, tudo sempre 

em modificações, em mudanças, em evoluções, sendo hoje 

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

assim sucessivamente. Tudo sempre se mudando, tudo 

sempre se modificando, por não encontrarem o certo e 

sempre à procura do certo, à procura de acertar e sempre 

por acertar. Por estarem sob a ação dessa deformação 

Racional. 

 

Então, numa deformação, nunca poderiam encontrar 

o verdadeiro certo. 

 

Agora, na Fase Racional, na fase consciente, na fase 

positiva, então, está aí o certo dos certos, por estarem 

ligados ao MUNDO RACIONAL. Então, tudo certo, por 

todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo natural, do 

seu verdadeiro natural. 

 

Então, agora sim, todos sendo orientados pelo seu 

verdadeiro Mundo de Origem e tudo dando certo na vida 

de todos. O certo verdadeiro é o certo consciente, é o certo 

positivo, é o certo Racional. 

 

Hoje, então, vivendo Racionalmente e tudo dando 

certo na vida de todos, por todos serem orientados pelo 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. Daí, tudo belo, tudo lindo, tudo bom, tudo 
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dócil, tudo perfeito, verdadeiro perfeito, tudo certo e 

verdadeiro certo. 

 

E assim, hoje, a verdadeira constituição Racional, por 

estarem ligados ao MUNDO RACIONAL, construindo 

tudo Racionalmente, conscientemente, por estarem sob a 

constelação Racional, daí, a constituição da vida Racional, 

tudo sendo construído Racionalmente. Vejam que 

chegaram no ponto final da vida da matéria, por estarem 

ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 

 

Agora, é ler e reler, ler e reler, para se desenvolver 

cada vez mais Racionalmente e depois de todos 

desenvolvidos, ligados ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem. Depois de desenvolvidos ficam ligados ao 

MUNDO RACIONAL, E daí, sendo orientados 

Racionalmente, e daí, tudo dando certo na vida de todos. 

Chegaram no ponto final da vida da matéria, por já 

estarem ligados à eternidade e estando ligados à eternidade 

são de cá, onde ficarão e acabando aí a fábrica dos 

micróbios, terminando essa vida microbiana, dentro dessa 

bicheira fabricante de toda essa bicharada. 

 

A luta de todos é muito grande, até chegarem no 

entendimento e a compreensão da CULTURA 

RACIONAL. Mas isto tinha mesmo que assim ser, porque 

o animal Racional duvida de tudo, e por isso, se encabula 

com tudo; enquanto não conhece as coisas fica 

encabulado. Isto, é a característica do animal Racional. 

 

Hoje, todos bem entendidos e compreendidos, 

dizendo: ―- É verdade! O princípio foi duro porque eu era 

confuso mesmo e hoje sei e estou vendo que as confusões 
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eram minhas, por ser um mau interpretador, um péssimo 

interpretador.― No princípio, assim acontece com os 

confusos, os mais confusos. E os menos confusos fazem 

por onde entender logo, e os mais confusos demoram mais 

a entender o que é CULTURA RACIONAL. 
 

E assim, a vida hoje é Racional, por estar aí a Fase 

Racional, a fase do mundo da origem do Aparelho 

Racional. 

E assim, hoje, todos ligados ao MUNDO 

RACIONAL, a vida sendo Racional e tudo dando certo na 

vida de todos Racionalmente. 

 

E agora, não percam mais tempo, leiam e releiam 

para se desenvolverem o mais depressa possível, 

Racionalmente, por meio do conhecimento da CULTURA 

RACIONAL. 

 

Então, no ler e reler vão ficando cada vez mais 

desenvolvidos, até ficarem ligados ao MUNDO 

RACIONAL, e daí, recebendo a orientação Racional, 

todas as orientações precisas para o equilíbrio na vida da 

matéria, equilíbrio este. Racional. Ei daí, tudo dando certo 

na vida de todos, por todos somente elaborarem 

Racionalmente, conscientemente, por estarem ligados ao 

seu verdadeiro Mundo de Origem, vivendo orientados, por 

estarem ligados no seu Mundo de Origem, Racionalmente. 

E daí, todos felizes, alegres e contentes para o resto da 

vida, por viverem equilibrados Racionalmente. 

 

Quando estavam ligados ao elétrico e magnético, na 

fase de animal Racional, viviam completamente 

desequilibrados, por estarem ligados ao fluido animal, e o 

animal é um ser desequilibrado. Então, estavam ligados ao 
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fluido animal, que é o fluido elétrico e magnético e viviam 

completamente desequilibrados e multiplicando o 

desequilíbrio, por estarem ligados ao fluido animal, o 

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

fluido do Racional é o fluido do Aparelho Racional. 

Então, quem rege o Aparelho Racional é o fluido do 

mundo de sua origem, o MUNDO RACIONAL, e quem 

rege o animal irracional é o fluido elétrico e magnético. 

Então, o ser humano ligado ao fluido animal, o fluido 

elétrico e magnético, vivia quase igualmente ao animal 

irracional, vivia como verdadeira fera bravia, aonde o ser 

humano foi qualificado como a fera, entre as feras, a mais 

feroz, devido estarem ligados ao fluido animal, o fluido 

elétrico e magnético. 
 

Então, uma vez ligados ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, ficam sob o Fluido Racional, sob a Luz Racional, 

e daí, desligados completamente do fluido animal. E 

desligados do fluido animal, nascendo o equilíbrio no ser 

humano, por o ser humano estar ligado ao fluido de sua 

origem, o Fluido Racional. 
 

Então, hoje, todos ligados ao seu verdadeiro Mundo 

de Origem, iluminados pela luz do seu verdadeiro natural, 

a Luz Racional e todos vivendo sob a influência do seu 

verdadeiro natural de Aparelho Racional, por estarem 

ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 
 

Então, eis aí o equilíbrio da humanidade, o equilíbrio 

do Aparelho Racional. 

 

E assim, vejam que na fase de lapidação do animal 

Racional, viviam intranqüilos, sem rumo, à procura de um 

rumo certo e sem encontrar, porque não podiam encontrar, 
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por estarem na categoria de animal, categoria esta, 

inconsciente, por estarem sob a influência e ligados ao 

fluido animal, o elétrico e magnético. Então, tinha que 

existir todo este desequilíbrio, todo esse distúrbio na vida 

do ser humano, por estar ligado a uma parte que não 

pertencia ao seu verdadeiro ser, ao seu verdadeiro natural, 

porque o seu verdadeiro natural é de Aparelho Racional. 
 

Então, por estarem ligados a essa parte animal, a qual 

não pertenciam, é que viviam desconfiados de tudo, como 

um animal, com medo de tudo, como um animal, 

duvidando de tudo, como um animal e vivendo sempre 

mal, por viverem fora do seu verdadeiro natural; por 

estarem ligados ao fluido animal, ao fluido do animal 

irracional, sendo joguetes dessas duas forças, o elétrico e 

magnético. 
 

Então, perguntava um para o outro: ―- Por que nós 

somos assim?‖ Ninguém sabia responder. ―- Por que nós 

ficamos assim?‖ Ninguém sabia responder. ―- Por que a 

humanidade é assim?‖ Ninguém sabia responder. ―- Por 

que que estamos nesta categoria de animal Racional?‖ 

Ninguém sabia responder. ―- Qual é o nosso verdadeiro 

natural?‖ Ninguém sabia responder. Não havia resposta. 

Ninguém sabia responder. 
 

E assim, estas perguntas nunca tiveram respostas. 

―- O porquê do desequilíbrio do ser humano?‖ Ninguém 

sabia responder. 

 

E assim, vivendo essa temporada toda nessa fase de 

lapidação do animal Racional. 

 

Agora, na Fase Racional, estão aí todas as respostas 

que nunca souberam responder: a causa do porquê de 
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assim ser, do porquê de assim serem. Ninguém sabia 

responder. 

 

Hoje, todas as respostas no Conhecimento Racional. 

 

Hoje, sabem que a causa de assim serem, era 

justamente estarem ligados ao fluido animal, o fluido 

elétrico e magnético, sendo joguetes desses dois fluidos 

monstros, causadores de todas as monstruosidades, por o 

ser humano ser joguete dessas duas forças destruidoras, os 

fluidos elétrico e magnético. 

 

Então, toda a intuição do mal e todo o procedimento 

mal, por serem joguetes desses dois fluidos; a causa era o 

fluido animal, o fluido elétrico e magnético. 

 

Hoje, conhecem e sabem a causa do porquê de assim 

serem, do porquê que assim viviam, sem saber porquê 

viviam, sem saber o porquê que tinham essa vida 

provisória, sem saber o porquê desse provisório, sem saber 

do porquê desse primarismo. Primarismo sim, porque 

viviam aparentemente a vida inteira e no fim, não sabiam 

coisa alguma. No fim diziam: ―- Não sabemos coisa 

alguma, porque vivemos aprendendo sempre.‖ 

 

Então, hoje, está aí a causa desse primarismo, dessa 

negatividade, a causa dessa inconsciência e as 

conseqüências que sempre foram catastróficas, aí na fase 

de animal Racional. O mundo em convulsões, todos sem 

sossego, todos sem paz, vivendo todos atribulados, todos 

agonizando, todos agoniados. Enfim, um sofrimento, um 

padecimento que parecia que não tinha mais fim. Tudo 

isso, por a causa ser essa de estarem na categoria de 

animal Racional, uma categoria em lapidação e por 
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estarem ligados ao fluido animal, o fluido elétrico e 

magnético, que pertence ao animal irracional. 

 

Hoje, conhecedores da causa do porquê de assim 

serem, do porquê estarem vivendo nessas condições, na 

categoria de animal, com a multiplicação dos males, a 

multiplicação do mal, a multiplicação do desequilíbrio, a 

multiplicação de todas as ruínas, o fluido animal, o fluido 

elétrico e magnético, por estarem ligados a ele. Então, 

tinham que viver nessas condições, condições essas, que 

ninguém sabia o porquê de assim ser e o porquê de assim 

serem, vivendo à mercê das experiências, das esperanças, 

que é do negativismo, que é da inconsciência, vivendo 

assim, de ilusões, de sonhos e fantasias, enfim, um 

desequilíbrio constante, por estarem sob o domínio de 

todas as ruínas proporcionadas pela parte animal, por 

estarem ligados ao fluido animal, esse conjunto elétrico e 

magnético. 
 

Uma vez ligados a esse conjunto elétrico e 

magnético, tinha que imperar o magnetismo, o mal e o 

bem aparente. Daí, as multiplicações das ruínas e o bem é 

somente aparente, bem hoje e mal amanhã. 
 

E assim, viveram essa temporada toda nessa categoria 

de depuração e lapidação do animal Racional. 
 

Hoje, conscientes por terem em mãos todas as provas 

e comprovações precisas, para que digam: ―- É a realidade 

clara, cristalina, com todos os detalhes precisos para 

interpretação, compreensão e justificação dos mais 

exigentes que possam existir.‖ E dizendo: ―- É a verdade 

das verdades pelas conclusões serem todas reais, por todas 

comparações e todos os quesitos estarem comprovados, 

que é uma realidade absoluta de nossa vida terrena, que 
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não tinha mais condições de assim ser, de assim vivermos 

sem saber porquê vivíamos, desta maneira tão chocante e 

humilhante diante do nosso fraco saber.‖ 
 

E hoje, sabendo o porquê dessa barafunda que parecia 

que não tinha mais fim, este rolo de aventuras sem fim, 

que de uns tempos para cá, tudo perdeu a graça, devido à 

multiplicação das desgraças, de todas as raças e o fracasso 

é a multiplicação dele, sobre todos os pontos de vista, 

aonde não sabiam mais onde iam parar com tanto 

desacerto, que se tornava uma coisa tão esquisita, porque 

todos procuravam acertar e quanto mais procuravam 

acertar, sempre por acertar, e as aventuras em 

multiplicações de fracassos e tudo acabando em nada, por 

tudo principiar do nada. 
 

E hoje, estão vendo que tudo valeu para lapidação do 

ser humano, mas que ninguém entendia e não sabia o 

porquê de tudo isso que existia na fase de animal 

Racional, e por isso, ninguém sabia dar uma explicação 

consciente da situação da vida do animal Racional. 

 

Hoje, encontraram na CULTURA RACIONAL, no 

Conhecimento Racional, as respostas de tudo que não 

sabiam, o porquê que não sabiam e o porquê que agora 

estão sabendo, por estarem na Fase Racional. 
 

Então, esta é a fase de recuperação do animal 

Racional, a fase esclarecedora do porquê da vida do 

animal Racional, o princípio e o fim do mesmo e a 

recuperação por meio do Conhecimento Racional. 

 

Hoje, todos cientes do porquê se passaram todas essas 

fases, todas tiveram princípio e todas tiveram fim, porque 

tudo que tem princípio na matéria tem fim. 
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E assim, hoje, todos esclarecidos nobremente e vendo 

raiar a nobre Fase Racional, esta fase que muitos já 

esperavam, porque muitos pensavam, dizendo: ―- O 

mundo vem de há muito fazendo suas modificações e suas 

evoluções, evoluindo sempre e há de chegar o ponto de 

uma grande modificação, porque tudo evolui, e tudo 

evoluindo, há de chegar o ponto da evolução perfeita, 

porque o mundo já passou por uma infinidade de fases, até 

chegar a este ponto, veio evoluindo, evoluindo, evoluindo, 

evoluindo e esta vida, pela evolução que o mundo vai, 

com o tempo, vai passar por uma grande transformação, 

porque tudo evolui, tudo modifica.‖ 

 

E assim, esses que pensavam assim, sabiam que ia 

chegar a época de uma transformação, de recuperação do 

ser humano, para o bem fraternal, e de todos. 

 

E hoje, está aí o que muitos pensavam e muitos 

diziam: a Fase Racional. Anunciavam assim, por verem a 

evolução do mundo, por verem que tudo vinha em 

multiplicações de modificações, por hoje ser uma coisa e 

amanhã outra, depois outra e assim sucessivamente. 

 

Então, pela evolução, porque tudo evolui e tudo 

modifica, tinha que chegar a esta conclusão de uma 

modificação para o bem geral, o bem verdadeiro de todos. 

 

E assim, eis aí a Fase Racional, já anunciada por 

muitos. 

 

Hoje, todos dentro desta fase, que é a fase consciente 

e ligados no seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. Daí, evoluindo Racionalmente, 

conscientemente e tudo dando certo sempre na vida de 
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todos, ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, 

ligados em vida à eternidade, que é o mundo eterno, o 

MUNDO RACIONAL. 

 

E assim, hoje, todos ligados na eternidade, que é o 

mundo eterno, o MUNDO RACIONAL, o mundo 

verdadeiro do Aparelho Racional. 

 

E assim, hoje, todos completos de tudo, passando 

para a última fase da vida da matéria, a fase do fim de 

todos na vida da matéria. Então, todos os esclarecimentos 

precisos, com base e com lógica, do porquê da vida da 

matéria, do porquê desse mundo de matéria e do porquê 

desse conjunto elétrico e magnético. 

 

Hoje, todos com todas essas soluções em suas mãos e 

dizendo: ―- É verdade! O maior espetáculo do mundo, de 

todos os tempos, espetáculo mais culminante 

universalmente, a solução deste mundo que era misterioso 

e enigmático para todos. A solução do mundo e de seus 

habitantes.‖ 

 

Hoje, sendo considerado como o maior espetáculo 

universal, a Fase Racional. 

 

E assim, vejam que a alegria, a emoção de satisfação 

de todos é muito grande como uma coisa nunca vista, por 

conhecerem o seu verdadeiro mundo, o MUNDO 

RACIONAL, ficarem ligados a ele, ter contacto com seus 

habitantes, nascer a Vidência Racional em si mesmos e 

vendo os seus habitantes, dialogar com eles, fazerem 

conferências com eles, serem orientados por eles noite e 

dia. O maior espetáculo de todos os tempos 

universalmente, a Fase Racional, o fim da vida da matéria, 
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sabem que não vão morrer mais. Na Fase Racional não há 

morte, porque estão ligados em vida ao MUNDO 

RACIONAL, o seu verdadeiro Mundo de Origem. Findou 

o corpo de matéria e já estão ligados na vida eterna, já 

estavam ligados no mundo, com o corpo provisório, e 

continuam ligados no seu mundo, o MUNDO 

RACIONAL, com seu progresso de pureza. Ora! O maior 

espetáculo dos espetáculos universalmente, 

impressionante, emocionante! 

 

Todos emocionados de alegria por terem a sua 

situação definida aí na Terra e a situação do mundo. 

 

Portanto, o maior espetáculo de todos os tempos 

universalmente, e não é para menos a emoção de todos. 

 

E assim, vejam que está aí a verdadeira felicidade, a 

verdadeira paz, amor e fraternidade universal. Todos 

dentro da Fase Racional e ligados ao MUNDO 

RACIONAL, o seu verdadeiro Mundo de Origem, do 

Aparelho Racional. 

 

Uma vez ligados com o MUNDO RACIONAL, 

desaparecendo o corpo de matéria, já estão dentro do seu 

mundo, o MUNDO RACIONAL, e a vida continua, não 

havendo mais morte, porque em vida, com esse corpo 

provisório, com essa vida provisória, já estão ligados no 

MUNDO RACIONAL, e por isso, estão em contacto com 

seus habitantes, sendo orientados por seus habitantes, que 

são seus irmãos, os Racionais puros, limpos e perfeitos. 

 

Então, vejam que chegaram no ponto mais 

culminante da vida da matéria, o fim da vida da matéria. 

Todos dentro do seu verdadeiro Mundo de Origem. A 
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origem é Racional e por isso, são Aparelhos Racionais e 

todos dentro do seu verdadeiro mundo, o MUNDO 

RACIONAL, com o seu progresso de pureza. De cá 

saíram e para cá retornarão, como já cá estão, por estarem 

ligados no MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro do 

Aparelho Racional. 

 

E assim, vejam todos, com os mínimos detalhes, 

repetidos de várias maneiras e de várias formas para uma 

sã e cristalina interpretação, que o maior confuso deixa de 

fazer confusão aonde não existe confusão, porque o 

confuso é um doente e um doente não regula, não sabe o 

que faz. Na fase de animal Racional todos eram doentes, e 

por estarem doentes, eis a razão do desequilíbrio e da 

multiplicação do mesmo. Por serem doentes, eram 

sofredores, e na categoria de sofredores não sabiam a 

causa, não conheciam a causa de assim serem, ninguém 

sabia dizer, ninguém conhecia. 

 

Hoje, todos vendo tudo tão claro, tão cristalino para 

uma boa, sã e cristalina interpretação Racional. 

 

Agora é ler e reler para se desenvolver 

Racionalmente e nascer em todos a Vidência Racional, por 

meio do desenvolvimento Racional, lendo e relendo o 

Conhecimento Racional. 

 

E assim, agora, festas por todos os lugares, por todos 

os lados, pela despedida da vida da matéria e a satisfação 

de não nascer mais nesse mundo de matéria. Então, festas 

e mais festas, por saberem que estão ligados à eternidade, 

ao MUNDO RACIONAL. Festas e mais festas 

comovedoras, por saberem que aí não vão nascer mais, 

porque não são daí, e por não serem daí, é que eram 
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mortais, por não serem daí, é que estavam com essa vida 

provisória. 

 

E assim, hoje, todos dentro do seu verdadeiro Mundo 

de Origem, por estarem ligados ao MUNDO RACIONAL, 

dentro da Fase Racional. 

 

A matéria foi um traste muito bom para lapidação do 

animal Racional, que trouxe tanta contradição, por não 

conhecerem o porquê que assim são. 

 

Não conheciam e por isso, tinham que viver em 

contradição uns com os outros, contradição esta, que 

gerava confusão, que fazia com que todos fossem 

confusos, e dessas confusões, nascendo as contradições 

uns contra os outros, generalizando-se assim, uma vida 

sem sossego, sem paz, sem garantia, sem amparo de coisa 

alguma. 

 

E por assim ser, não tinha idade para morrer; os 

males do elétrico e magnético eram tantos, que ninguém 

suportava, que ninguém agüentava, e daí, a mortandade 

sem limite. Então, muitos diziam: ―- Esta vida é 

misteriosa, este mundo é misterioso. O porquê de tanto 

sofrimento? O que justifica isso? Ninguém sabe explicar.‖ 

 
Outros diziam: ―- Este mundo é um fenômeno, é um 

vulcão em ruínas, e por isso, todos sofrem sem saber qual 

a razão desta condenação de tanto sofrimento, que isso não 

se justifica, que sofre o justo pelo pecador, sofre o bom, 

sofre o ruim, sofrem todos. Este mundo e esta vida é um 

mistério inexplicável e ninguém nunca pôde dar uma 

explicação desta situação irregular, de desequilíbrio que 

existe na humanidade. 
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Hoje, todos estão bem e amanhã estão mal, hoje estão 

em paz, amanhã estão em guerra. Hoje estão rindo e 

amanhã estão chorando, hoje estão alegres e amanhã estão 

tristes. Hoje estão bons e amanhã estão doentes, hoje estão 

vivos e amanhã estão mortos.‖ 

 

Diz outro: ―- É verdade! Que vida misteriosa que 

ninguém sabe explicar este caos. É um mistério sem 

explicação.‖ A causa ninguém nunca explicou, os motivos 

da vida assim ser, a causa da vida assim ser, o porquê da 

vida assim ser. ―Ninguém nunca soube explicar, para que 

todos pudessem deixar de assim ser. 

 

E assim, a vida foi sempre sem justificação, das 

ruínas, a multiplicação das confusões, a multiplicação do 

desequilíbrio e a multiplicação da desorientação universal. 

 

E assim, viviam agoniados, agonizando debaixo 

dessas tempestades todas horrorosas, de horrores e de 

pavores, e desfavorecidos de que pudessem encontrar uma 

causa justa para saber explicar a razão da vida assim ser. 

 

Hoje, estão vendo que de maneira alguma na fase de 

animal Racional, não podiam encontrar a justificação real 

Racional. 

 

Então, aí o que acontecia? Todos duvidando de tudo e 

de todos e de si mesmos e ficando todos nesse 

desequilíbrio infernal, nessa agonia cotidiana, sem saber 

resolver o seu ideal e o ideal de todos, que era encontrar a 

verdadeira justificação da razão e do porquê da vida assim 

ser e do porquê que assim são e do porquê ficaram nessa 

condição de não saberem, de não conhecerem, ao menos, o 

porquê que assim são. 
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E hoje, todo o esclarecimento em suas mãos, dessa 

vida de horrores, de pavores e de selvageria, selvageria 

esta, se debelando de várias formas e de várias maneiras. 

 

E assim, agora, a solução encontrada na fase de 

recuperação do animal Racional, e todos cientes, alegres e 

contentes para sempre, por estarem em contacto com seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, 

dentro da Fase Racional, a fase de recuperação do animal 

Racional, e todos vivendo conscientes, alegres e contentes 

Racionalmente. 

 

Hoje, encontraram o porquê da justa causa de assim 

serem animais Racionais. Como sabem, o animal sempre 

foi um aventureiro pesquisador, vivendo de experiências 

para acertar ou não. 

 

E assim, com esse prelúdio, que para uma explicação 

fértil é preciso muito tempo, para se falar sobre essa causa, 

as graças do animal e das desgraças do mesmo. 

 

Hoje, a revelação completa do porquê estavam assim, 

do porquê viviam assim, do porquê surgiram aí, nesse 

mundo, dessa maneira e todas as respostas que sempre 

foram irrespondíveis, toda a solução do que nunca 

puderam dar e de todo o conteúdo do porquê foram 

formados assim, com essa vida provisória e tudo enfim, 

que desconheciam, agora esclarecido. Hoje, a solução 

completa e em mãos de todos, da situação da vida da 

matéria, que nunca houve satisfação em serem seres como 

são, por serem seres sofredores, em destruição de si 

mesmos, e serem seres com vida provisória, sem garantia; 

ninguém nunca se conformou com ela, ninguém nunca 

teve satisfação de ser como é. Quem sofre não pode viver 
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satisfeito, quem está condenado à morte não pode viver 

satisfeito, não pode ter satisfação. 

 

E assim, a vida foi sempre esse caos desesperador, 

por serem seres sofredores e daí, a agonia permanente, o 

desconfiar de tudo e a incerteza de tudo, na insegurança de 

tudo, no duvidar de tudo, a vida malcheirosa dessa 

maneira. Ninguém é senhor de ninguém. Então, tinham 

que viver como viviam, falsamente, por a vida ser falsa; 

fingidos, aparentando o que não são. Vivendo de sonhos, 

de fantasias e de ilusões, por a vida ser um componente do 

nada e terminar em nada. 
 

E assim, vejam, o ridículo da situação em que 

ficaram, pelo abuso do livre-arbítrio e o abuso da livre 

expansão da vontade, a que ainda hoje, impera entre todos. 
 

E assim, agora, o esclarecimento completo do porquê 

de todas essas ruínas e do porquê assim ficaram. 
 

E hoje, sem dificuldades, tão naturalmente, 

encontrando a verdadeira solução do seu ser e a verdadeira 

solução do mundo em que habitam e do porquê que 

habitam. Do porquê do seu ser assim ser e como deixar de 

assim ser e como todos regressarão ao seu verdadeiro 

Mundo de Origem. Porque se assim são, é porque existe o 

antes de assim serem. Então, o antes de assim serem, é a 

causa e a origem de assim serem. 

 

Então, voltando ao seu verdadeiro Mundo de Origem, 

o MUNDO RACIONAL, o mundo que deu conseqüência 

a essa deformação Racional, por abusarem do livre- 

arbítrio e que, como começaram, agora aí estão abusando 

do livre-arbítrio, as imprudências que se sucedem e 

abusando da livre e espontânea vontade. 
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Agora, hoje, com a verdadeira solução do porquê que 

assim são, e com a verdadeira solução de deixarem de 

assim serem, com a verdadeira solução de onde vieram e 

porquê vieram parar nesse mundo de matéria, e para onde 

vão e como vão, para o seu verdadeiro Mundo de Origem. 

A solução clara e cristalina Racional, do porquê de serem 

seres vivendo como Animais. Se eram puros, por que 

deixaram de ser puros? Por que assim ficaram? 

 

E assim, a grande revelação dessa descida até aí a 

esse buraco, como foi que se deu esta desventura, esse 

evento, de ficarem como aí estão e por outro, como 

estavam dentro de um buraco sem solução. Não tinham 

solução, por ninguém saber o porquê todos assim são e o 

porquê que este buraco assim é. Ninguém sabia e nem 

podia saber, devido às transformações que fizeram, 

ficaram completamente sem noção de sua verdadeira 

origem, porque todos e tudo nasceu do chão, não sabiam e 

muito menos o porquê que tudo e todos nasceram do chão. 

Antes de nascerem do chão o que eram, antes de serem o 

que eram, o que foram, antes de serem o que foram, de 

onde saíram? E de onde saíram? O que eram? Racionais 

puros, limpos e perfeitos. 

 

Então, hoje, estão cientes como foi toda esta trajetória 

para chegarem a esse ponto, de se transformarem em seres 

e ficarem completamente desconhecidos da origem do seu 

ser e sem saberem o porquê do seu ser assim ser, e do 

porquê dessa vida provisória, falsa, porque não sabem a 

hora, não sabiam a hora da falta dela. 

 

E assim, hoje, tudo esclarecido, e todos tendo o 

verdadeiro conhecimento do que se passou, do passado, do 

presente e do futuro. 
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Hoje, todos rindo de alegria; antes todos riam para 

não chorar, porque não tinham a verdadeira solução do seu 

ser, de sua situação, do seu princípio e do seu fim, do 

porquê do princípio e do porquê do fim. 

 

Hoje, tudo esclarecido cristalinamente, 

minuciosamente e repetidamente, para que as mentes 

endurecidas fiquem esclarecidas, porque se não 

entenderem de uma forma entendem de outra, porque o 

conhecimento é para todos. 

 

E assim, hoje, todos riem de alegria e satisfação, por 

terem a sua situação definida e regularizada, no seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

Então, hoje, sabem de onde vieram e para onde vão e 

como vão. Então, todos rindo de satisfação. 

 

Racionalmente tudo belo, tudo bom, tudo lindo, por 

todos viverem Racionalmente, ligados ao seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. O MUNDO 

RACIONAL hoje, em contacto com todos seus irmãos. O 

MUNDO RACIONAL hoje, ligado a todos Aparelhos 

Racionais. 

 

E assim, a beleza, a grandeza angelical, a Divina 

graça Racional dentro do ―eu‖ de todos, dirigindo todos 

para um equilíbrio fraternal, a união de todos no Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

E assim, todos unidos e ungidos por a própria 

natureza ser Racional. Não importa ser deformação 

Racional, porque tudo é de Origem Racional. Não importa 

serem seres imperfeitos, cheios de defeitos, porque agora 

não serão mais, por terem o equilíbrio Racional. 
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E assim, evoluindo com a mente pura e cristalina. 

Pela Luz Racional, todos iluminados de uma maneira tal, 

que queiram ou não queiram, ficarão equilibrados 

Racionalmente. Ficarão equilibrados Racionalmente para 

sempre, até o fim desta existência provisória, neste mundo 

em que tudo é provisório, porque tudo se acaba. Hoje é 

uma coisa e amanhã não é. Hoje tem vida aparente e 

amanhã não tem, porque a vida aparente não é de 

ninguém, por ser aparente. 
 

E assim, vejam a vida das ilusões como era tão triste, 

tão triste, que fazia com que a tristeza morasse dentro de 

todos. A tristeza de viver como viviam, na categoria de 

animal; a tristeza de ser animal, sem saber por que é um 

animal. A tristeza de viver sem saber o porquê do seu ser; 

isto na categoria de animal Racional. A tristeza de serem 

inconscientes, a tristeza de terem essa vida provisória, a 

tristeza de saberem que tudo no mundo de matéria é 

provisório e por isso, hoje é uma coisa e amanhã é outra e 

depois outra. 
 

E assim, vejam que vida levavam na categoria de 

animal Racional. Muitos tinham tristeza de viver assim e 

perguntavam a si mesmos: ―- Por que eu sou assim? 

Ninguém sabe me responder. O porquê que o mundo é 

assim? Ninguém sabe me responder. O porquê que a nossa 

natureza é assim? Ninguém sabe me responder. De onde 

vim e para onde eu vou? Ninguém sabe me responder. O 

porquê que eu sou um animal Racional? Ninguém sabe me 

responder. Enfim, ninguém, ninguém, ninguém mesmo, 

sabia responder coisa alguma de realidade.‖ 
 

E assim, vivendo nessa agonia, agonizando sempre, 

por viver na dúvida de tudo, sempre em dúvida, sempre 

duvidando de tudo, sempre desconfiando de tudo. 
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E assim, com esta horrorosa vida, sem segurança de 

coisa alguma, sem garantia de coisa alguma e dizendo: 

―- É verdade! O que somos? Nada. Somos tudo 

falsamente, aparentemente e verdadeiramente não somos 

coisa alguma, porque não sabemos o porquê que assim 

somos. Sabemos que viemos do nada e desconhecemos o 

porquê deste nada, nos formamos em um tudo aparente e 

desconhecemos o porquê deste tudo aparente, para 

terminar em nada.‖ 

 

Então, o que adianta a luta do nada pelo nada? Não 

adianta nada. Mas como estavam na categoria de animal 

Racional, viviam cegos, pensavam como bichos, por isso, 

eram materialistas, eram gananciosos, ambiciosos, 

mentirosos, orgulhosos; isto nem todos, mas a maioria. 

 

O atraso, devido à inconsciência, fazia com que todos 

vivessem iludidos e lutassem pelo engrandecimento do 

nada, como se o nada tudo fosse, para daí a momentos 

acabar em nada, e dizendo depois de desiludidos: ―- O que 

adiantou tanta luta para nada, tanta luta para tudo acabar 

em nada?‖ 

 

E assim, vejam a vida do animal Racional, uma vida 

de constantes preocupações pelo nada. 

 

O nada subjugando todos, o horror, o sofrimento, 

como se o nada tudo fosse. Então, as guerras, as lutas, as 

brigas, as discussões pelo nada, o que que adianta? Não 

adianta nada, por tudo acabar em nada. 

 

E por tudo ser ilusão e nada mais, o iludido é um 

perdido. O iludido é um traído, é um traidor de si mesmo, 

por estar iludido. 
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E assim, vejam os horrores da categoria de animal 

Racional, a categoria de inconsciente, a categoria ridícula, 

por ser animal. Um animal que nunca soube o porquê que 

é um animal. 

 

E assim, vejam, que viver nas condições em que 

viviam, é viver perdendo tempo, julgando estarem certos e 

vendo que tudo não passa de um certo aparente. 

 

E assim, vivendo como cegos de olhos abertos, 

vivendo numa luta constante, desanimando por vezes e 

animando por vezes, desanimado, às vezes, e animado 

outras vezes, com a vida de reinquietações, de 

modificações em tudo. 

 

É que o bicho tinha que ser assim, tinha que ser assim 

por estar na categoria de bicho, na categoria de animal 

Racional. 

 

Agora, na chegada da Fase Racional, a fase de 

recuperação do animal Racional, tudo mudando 

Racionalmente, naturalmente, para o bem e a felicidade 

verdadeira de todos. 

 

Hoje, não há quem não diga: ―- Eu quero me 

imunizar e tenho que me imunizar, eu preciso me 

imunizar, eu preciso ter contacto com o meu verdadeiro 

mundo, o MUNDO RACIONAL. Eu preciso ser orientado 

para que tudo dê certo em minha vida.‖ 

 

E assim, estão aí, os modos e os métodos do término 

de uma desventura que foi a fase de animal Racional. 

Todos desventurados por serem animais e não saberem por 

que que são animais. Não sabiam, mas agora sabem. 
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E assim, vejam a luta dos inconscientes, lutar sempre 

pelo nada e adorar o nada como se o nada tudo fosse, 

como se o nada tivesse valor. 

 

E assim, os adornos encantavam todos, os adornos 

sugestivos, emocionantes, impressionantes de uma tal 

forma que quem não estivesse adornado não estava em 

condições de viver sossegado, com a planta de encanto, 

com a planta das desesperanças, do pranto, com a planta 

do navegante perdido, sem saber a solução do seu destino. 

Isto, na vida de animal Racional. 

 

E assim, hoje, tudo isto esclarecido e o porquê de 

tudo isto ser da forma que pintavam ao seu modo de ver as 

coisas. 

 

A ladainha Racional é uma só, é Racional. Mas 

muitos julgam a ladainha ao seu modo de ver. Se a 

ladainha é Racional, se a música é Racional, se tudo é 

Racional, só têm que pensar como estão vendo. O que que 

estão vendo? CULTURA RACIONAL. E uma vez vendo 

CULTURA RACIONAL, vão pensar ao contrário do que 

estão vendo, do que estão sabendo? A cultura do animal 

Racional é uma, é a cultura inconsciente e a CULTURA 

RACIONAL é outra, é a cultura consciente. Então, o 

inconsciente tinha dúvidas de tudo e o consciente certo de 

tudo. O consciente é Racional e o inconsciente é animal 

Racional. Mas o inconsciente, quando é atrabiliário de 

idéias, quer dizer: um doente com aparência de bom, faz 

superconfusões. Não faz confusões, e sim, superconfusões, 

e essas superconfusões, ludibriam a pessoa, ficando a 

pessoa em estado mórbido de incompreensão. Mas a 

incompreensão é do próprio estado da pessoa, por a pessoa 

ser um doente mental com aparência de bom. 
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Assim, os seres humanos são todos diferentes uns dos 

outros. Tem os bons e tem os que aparentam serem bons. 
 

E assim, muitos vêem que a coisa é pau, mas dizem 

que é pedra, porque o seu estado é um estado confuso. 

Então, estão vendo que é pau, mas por o estado deles ser 

confuso ou superconfuso, eles dizem que é pedra. Há de 

tudo. 

E assim, aqui, o toque é um só: é Racional. O 

conhecimento limpo e perfeito, de ligação do ser humano 

com o seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. Mas nem vendo que é isto, nem sabendo que 

é isto, por ser um superconfuso, faz as suas idéias 

perniciosas, divergindo do que sabe, do que está vendo, do 

que é, porque é um doente mental com aparência de bom. 
 

O progresso do ser humano, para a lapidação do ser 

humano, foi um progresso dosado. Primeiramente ficaram 

ligados ao mundo espiritual, foi o primeiro passo que 

deram, para daí, conhecerem a eternidade. Então, o 

primeiro passo foi conhecer o mundo espiritual. Por ser o 

primeiro passo, o curso primário, conheceram o mundo 

espiritual, se desenvolveram com os espíritos, com os 

protetores. Bom! Então não passava disso, era somente 

essa ligação dos espíritos com o ser humano. Depois, 

subiram mais um pouquinho, se- ligaram aos habitantes do 

Astral Superior. Então, começaram o desenvolvimento 

com os habitantes do Astral Superior, curso secundário; 

passaram do primário para o secundário. Depois do Astral 

Superior, de terem ligação, de se desenvolverem e de 

progredirem, então, aí passando para o curso superior, que 

é o MUNDO RACIONAL, atingindo a Meta Final, 

atingindo o Mundo de Origem, a base de toda essa 

deformação Racional. 
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E assim, com esse desenvolvimento, aos poucos, 

agora está aí o conhecimento de todos, a ligação do ser 

humano ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL, porque o espiritismo não podia ficar só no 

espiritismo, tinha que evoluir, tinha que progredir e está aí 

o progresso do espiritismo. Primeiro o espiritismo, o povo 

aí do vácuo, os habitantes do vácuo, e depois o Astral 

Superior, os habitantes do Astral Superior e por fim os 

Habitantes do MUNDO RACIONAL. 

 

Então, primeiro ligados aos habitantes daí, entre o sol 

e a Terra, do espaço, depois ligados com os habitantes 

acima do sol, que são do Astral Superior e agora ligados 

aos Habitantes do MUNDO RACIONAL. Está aí como o 

espiritismo evoluiu, progrediu e chegou ao seu ponto final, 

do seu verdadeiro Mundo de Origem. Mas, tem muitos 

idiotas que nem vendo essas explicações tão claras e 

repetidas para melhor interpretação, para melhor 

entendimento, por serem verdadeiros doentes, criam em 

suas mentes o que não existe. 

 

E assim, agora, todos cientes da Meta Final, o 

MUNDO RACIONAL, porque sabem perfeitamente que 

estão aí, com essa vida provisória, porque não são daí. Se 

fossem daí, do mundo de matéria, seriam eternos, por não 

serem daí é que são externos, com essa vida sem garantias. 

O animal Racional, por ser um animal, procede como 

animal. Uns procedem bem, porque são bons 

aparentemente, e outros procedem mal, porque são 

doentes com aparência de bom. Isto é mesmo o defeito da 

deformação. Uns aparentemente mais equilibrados, e 

outros, aparentando serem equilibrados e são uns 

verdadeiros doentes. Tudo isso, por serem seres em 

deformação. Mas esses doentes atingirão a 
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IMUNIZAÇÃO RACIONAL, uns mais cedo e outros mais 

tarde. 
 

Uns por não saberem e por serem doentes não querem 

nem saber, e outros, bons, implorando a sua ligação com o 

seu Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. Para ver 

como é que pensa o doente com aparência de bom e como 

é que o bom pensa. O bom enxerga o bem e o mal, acata o 

bem e evolui com o bem. E assim, vejam que existe 

animal para tudo. 
 

E agora, a Voz Racional aí na Terra, por ter se 

processado a confraternização Racional. Então, a Voz 

Racional aí na Terra, a Voz do MUNDO RACIONAL aí 

na Terra. E agora, por a Voz do MUNDO RACIONAL 

estar aí na Terra, todos ligados à Voz Racional, orientados 

pela Voz Racional e todos vivendo Racionalmente. Agora 

o verdadeiro equilíbrio de todos, o equilíbrio Racional. Era 

o que todos estavam precisando, porque ninguém estava 

mais agüentando a liquidação da fase de animal Racional. 
 

O animal Racional já vivia agonizando, por ter 

falhado tudo que parecia que tinha garantia e vendo que 

tudo falhou, foram traídos pela fé, todos sofrendo e 

dizendo: ―- Com quem nós vamos contar? Aonde vamos 

nos agarrar? Em coisa alguma.‖ E daí, todos com medo, 

atravessando a situação de ―salve-se quem puder e se 

puder‖, porque ninguém tem garantia de nada, de coisa 

nenhuma. Todos vivendo em sobressaltos e 

desconhecendo o dia de amanhã. 

 

E assim, hoje, o mundo atravessando esse 

desequilíbrio infernal, o velho continente sofrendo sempre, 

cada vez mais, a ponto de gerar a descrença total, por tudo 

falhar, tudo que parecia ser o que nunca foi. 



215 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 20º O 

 

 

E assim, o animal com sacrifício, procurando suportar 

os augúrios da vida penosa e dizendo: ―- Quando é que 

vamos ter aquela paz de outrora?‖ 

 

Hoje, ou já desde há muito, o mundo evoluindo de 

uma tal forma, que em vez de melhorar e equilibrar todos, 

surgiu tudo ao contrário. O desequilíbrio de muitos, por 

chegar ao ponto da incredulidade. 

 

E assim, hoje, o mundo não é mais aquele de outrora. 

Na vida passada havia sossego e hoje ninguém tem. A 

vida é desassossegada, a vida é de lutas e multiplicações 

das mesmas, em busca de dias melhores e tudo ficando na 

vontade. Cada dia que se passa pior é a evolução, por o 

desequilíbrio estar progredindo, a ponto de viverem 

aparentemente satisfeitos. A vida se tornou difícil para 

muitos, que assim vivem num desespero, sem encontrar 

um alento que possa lhes favorecer melhoras ou dias 

melhores. Tudo isso, em conseqüência da modificação de 

fase, do término da fase de animal Racional para a fase de 

recuperação do animal Racional, a Fase Racional. Tudo 

isto é conseqüência, é o fator natural da natureza. 

 

Hoje, estão vendo que a mudança de fase é que 

trouxe o desequilíbrio mundial, daí, as ruínas imperando e 

os mais loucos uns contra os outros. Para fazer um 

julgamento da situação universal, é só ver o que foram no 

passado e o que são hoje, no presente. Assim, agora, com 

o conhecimento de ligação do ser humano ao seu Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL, todos sendo 

favorecidos pelo MUNDO RACIONAL. 

 

Agora, os costumes são Racionais, por estarem aí 

todos dentro da Fase Racional. Então, depois que todos 
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ficarem ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL, os costumes de todos, os hábitos 

de todos, os modos de todos, de agir, de falar, são 

Racionais, porque estão iluminados pela Luz Racional. 

Estando iluminados pela Luz Racional só falam o que é 

Racional, a fala é somente Racional, por estarem ligados 

ao MUNDO RACIONAL, o seu verdadeiro Mundo de 

Origem; todos são orientados Racionalmente e recebendo 

todas as orientações precisas para o seu equilíbrio na vida 

da matéria. 

 

Então, todos os atos, todos os gestos, tudo é Racional, 

porque todos são equilibrados Racionalmente. A fase 

consciente, que é a Fase Racional, é uma fase muito 

diferente da fase de animal. O animal é inconsciente e o 

Racional é consciente. Então, o consciente é muito 

diferente do inconsciente. O inconsciente é negativo em 

tudo e o consciente é positivo em tudo. Então, são muito 

diferentes os costumes, os modos, os gestos e o falar, 

porque o animal Racional é inconsciente, age de forma 

inconsciente, age de forma contra si mesmo e o 

consciente, age de forma em favor de si mesmo. 

 

O inconsciente age mal sempre, porque o 

inconsciente somente conhece o bem aparente, não 

conhece o bem verdadeiro, e o consciente está com o bem 

verdadeiro, age sempre com o bem consciente. 

 

Então, há muita diferença do animal para o Aparelho 

Racional. O animal Racional está na classificação de 

médium. Médium quer dizer: está na metade do saber, 

aprendendo sempre até morrer, sem concluir o verdadeiro 

saber. Esse é o inconsciente, por ser animal, por estar na 

categoria de  animal. E na Fase Racional a categoria  é 
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outra, é Aparelho Racional. Esse, já está aparelhado no seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 
 

E assim, vejam, que equilíbrio nunca visto, equilíbrio 

Racional, o progresso consciente. O progresso 

inconsciente é outro. No progresso consciente reina a paz 

e o equilíbrio sempre e no progresso inconsciente reinam 

as lutas, as guerras e a intranqüilidade sempre. 
 

E assim, vejam, que um pólo é muito diferente do 

outro. O bicho Racional é uma coisa e o Racional é outra. 

Por isso, o Racional é eterno e o bicho Racional é externo, 

porque o bicho nunca soube o porquê que é um bicho 

Racional. O animal Racional nunca soube o porquê de sua 

existência, por ser animal, por ser animal inconsciente. Já 

na CULTURA RACIONAL é muito diferente, define a 

causa e a razão do porquê do seu ser, do porquê dos seres 

e do porquê do mundo que habitam, do princípio e fim, 

com lógica e com base. O inconsciente sempre foi assim, 

desconfiado de tudo, tem medo de tudo, duvida de tudo, 

vivendo na esperança de tudo. 

 

E assim, neste tudo, por serem inconscientes, 

falhando sempre, duvidando sempre, por serem seres 

pertencentes à espiritualização. 
 

Então aí, eis a razão de viverem de experiências e de 

pesquisas, sempre em pesquisas e sempre por acertar. E 

daí, as multiplicações dos desacertos, as multiplicações do 

desequilíbrio e do sofrimento geral. 

 

E hoje, chegou a Fase Racional, a Meta Final da vida 

material, porque todos ligados ao seu verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL e todos sendo 

orientados Racionalmente, conscientemente, positiva- 
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mente, e tudo dando certo na vida de todos, por todos 

receberem todas as orientações precisas, do MUNDO 

RACIONAL, para o verdadeiro equilíbrio da vida 

material, até que chegue a sua extinção pela ordem natural 

das coisas, porque a matéria tem o seu tempo 

insignificante de duração, por ser matéria. A matéria por si 

mesma se destrói, e por isso, hoje é novo e amanhã é velho 

e bem velho, já não agüentando mais viver, arrastando os 

pés e depois não podendo andar mais. Porque a matéria 

por si mesma se destrói, por ser de origem do mal, por isso 

é matéria. 

E assim, vejam que grande diferença do ser real 

Racional para o ser de origem do mal. Na vida 

inconsciente o animal tinha que viver mesmo de 

aparências, por não saber por que é um animal. Tinha que 

viver de ilusões, por ser animal. O animal se ilude com 

tudo, e por isso, é ambicioso e ganancioso. Então, o 

animal, vivendo nessa categoria ridícula de desequilíbrio e 

de mal-estar, por isso categoria de sofredor, ia sempre de 

mal a pior, devido o progresso da degeneração de tudo, do 

seu ser e dos seres; o progresso de poluição. A 

multiplicação fazia com que o sofrimento e os 

padecimentos se multiplicassem também, por viverem 

inconscientemente; quem vive inconscientemente não tem 

noção certa do porquê que vive. Vive porque tem vida, 

mas não sabe o porquê nem a causa da vida. Então, 

vivendo nesse desequilíbrio infernal, pensando sempre ser 

aquilo que não é. O animal é presunçoso, orgulhoso, 

pretensioso e prepotente. O animal sempre julgou ser 

aquilo que não é, por ser um animal. 
 

E assim, vivendo horrivelmente nessa faina de 

caducos, a caducar a vida inteira, porque o inconsciente é 

um caduco, e o caduco não sabe o que faz e nem sabe o 
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porquê ele assim é. Quem não sabe o porquê que assim é, 

muito menos sabe o que faz. Então, quem não sabe o que 

faz vive caducando, e por viver caducando, hoje é uma 

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

sucessivamente, procurando sempre acertar e sempre por 

acertar. Hoje é certo assim, amanhã não é, o certo é outro; 

depois já aquele não é mais o certo, o certo é outro; depois 

aquele já não está mais certo, o certo já é outro. E assim, 

vive caducando horrivelmente dessa maneira, variando 

sempre, agonizando sempre, sofrendo sempre, preocupado 

sempre, dia e noite. 

E assim, a vida dos inconscientes sempre foi uma 

vida caduca, e por serem caducos é que sempre viveram 

de ilusões, sempre viveram de aparências, sempre viveram 

de sonhos, caducando horrivelmente dessa maneira e 

pensando sempre o que não são, pensando sempre estarem 

certos e sempre por acertar. Pensando sempre estarem 

limpos e sempre sujos. Pensando serem bons e sempre 

multiplicando o mal; uma vida de caducos, de 

supersticiosos e sonhadores de grandezas da lama; matéria 

é lama. 
 

E assim, vejam a que ponto de inconsciência e de 

caduquice chegou o animal Racional, por ser animal e por 

estar nessa categoria de animal, inconsciente. O 

inconsciente sofre sempre, por isso, todos estavam na 

categoria de sofredores e dizendo o seguinte: ―- A vida é 

de sofrimentos e padecimentos até morrer.‖ Sem saber 

como se livrar do sofrimento, sem saber como se livrar da 

morte. Sempre sonhando que sabe e sempre sonhando que 

está certo e sempre sonhando que sabe o que está fazendo; 

sempre sonhando, sonhando que sabe o que está dizendo e 

com todas estas contradições berrantes, provando ao 

contrário. Mas o pretensioso, o convencido e inconsciente 



220 
 

CULTURA RACIONAL – 20º O 

 

 

é assim mesmo. O inconsciente pensa sempre que ele está 

certo. É um louco com aparência de bom. Sim! Porque o 

inconsciente, louco é. Então, nunca tiveram uma maneira 

de fazer um julgamento sobre si mesmos e a todos, por 

isso, não podiam estar nessa categoria de inconscientes. 

 

Então, quem vive iludido, de certo sabe alguma 

coisa? De bom sabe alguma coisa? Não sabe coisa alguma, 

porque se soubesse não ia viver iludido. Se soubesse não 

ia viver de aparências, se soubesse não ia viver de sonhos 

nem muito menos de esperança. Então, vejam a pretensão 

ao ponto que chegou, de loucura, de estarem convencidos 

de que estão certos e vendo as multiplicações dos 

desacertos, vendo a multiplicação do sofrimento, provando 

e comprovando que nada são e que nada sabem, se 

soubessem não sofriam. 

 

E assim, vejam a pretensão do inconsciente a que 

ponto de desequilíbrio chegou, que julga ser aquilo que 

nunca foi. Já viu sofredor ter consciência do que faz, ter 

consciência do seu ser? Se tivesse não seria sofredor. 

Quem sabe não sofre e quem não sabe sofre. 

 

Então, vejam como a vida do animal Racional sempre 

foi uma vida horrorosa, pavorosa, monstruosa, cheia de 

monstruosidades, de selvagerias, de desastres; vida 

desastrosa. Desastres de todas as maneiras; um verdadeiro 

pandemônio é a vida dos animais Racionais, por serem 

seres inconscientes. Então, o inconsciente sofre muito; um 

inconsciente vive martirizado, por ser inconsciente; 

martirizado por isso, martirizado por aquilo, martirizado 

por aquil’outro; chocado com isso, chocado com aquilo, 

chocado com aquil’outro; preocupado com isso, 

preocupado com aquilo, preocupado com aquil’outro. Esta 
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é a vida do inconsciente, a vida de desespero sempre; 

sempre na expectativa daquilo, na dúvida disso, na dúvida 

daquilo. Sempre nessa confusão tenebrosa e sempre com a 

prosa de pensar ser aquilo que nunca foi nem é. A vida dos 

inconscientes, o martírio da vida dos inconscientes, os 

martírios da vida do animal Racional. 
 

E hoje, estão sabendo o porquê que ficaram assim, o 

porquê que assim são. 
 

Hoje, sabendo a causa e a origem de assim serem e 

dizendo: ―- É verdade! A nossa categoria de animal 

Racional era um libelo contra nós mesmos, por estarmos 

na fase de animal Racional, uma fase em lapidação, e 

quem está em lapidação está vivendo em contradição a si 

mesmo.‖ Estavam sendo lapidados, mas não sabiam que 

estavam numa fase de lapidação, sendo lapidados até 

ficarem amadurecidos e logo depois do amadurecimento é 

que veio a Fase Racional, essa que aí está. 
 

Então, agora, estão sabendo a causa de serem assim, 

do porquê que eram assim, do porquê que viviam assim 

com essa vida de horrores, com essa vida cheia de medo; 

todos com medo. São tantas as ruínas que o inconsciente 

criou, e de uma tal forma, que acabaram desse jeito, 

horrivelmente, todos com medo de viver, todos com medo 

de tudo, com medo uns dos outros. Para ver a que ponto de 

desequilíbrio chegou o progresso do animal inconsciente. 

Então, acabou o sossego de todos, por todos viverem com 

medo, com medo uns dos outros. O bicho enlouqueceu de 

uma vez; ficaram todos loucos, a ponto de uns terem medo 

dos outros. 

Tudo isso, porque o progresso inconsciente, o 

progresso do animal Racional é um progresso de 
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multiplicações de ruínas e de loucuras, até chegar a este 

ponto de desentendimento geral, de viverem assim 

horrivelmente, de ―salve-se quem puder e se puder‖. 

 

Tudo isso, porque estavam na categoria de animal 

Racional, a categoria inconsciente, a categoria de 

lapidação do animal Racional. Então, tudo isso foi preciso, 

tudo isso foi necessário para lapidação do animal 

Racional. A lapidação do mal pelo mal, o mal lapidando o 

mal. Então, a vida se tornou a vida de sofredores, de 

sofrimento; sofrem todos no mundo inteiro. Então, a vida 

na Terra chegou a esse ponto, um inferno, o caos, com 

aparência de bom, de belo e de lindo. Então, arranjaram 

esses anestésicos todos, essas distrações todas, esses 

engambelos todos, para ver se esqueciam um bocado as 

amarguras da vida. Mas nem assim, porque paliativo é 

anestésico, é engambelo. Engambelado com isto, 

engambelado com aquilo, engambelado com aquela, 

engambelado com aquela outra, distraído com este 

anestésico ou com outro. 

 

E nem assim conseguem mais agüentar o peso do 

sofrimento, que já é horroroso e pavoroso; todos 

intranqüilos, todos sem sossego, todos vivendo de 

aparências, aparentando uma coisa e sentindo outra. A 

vida dos inconscientes enrolou de uma tal forma, que os 

inconscientes não sabiam que jeito iam dar na vida, e por 

isso, a vida correndo perigo noite e dia e dia e noite; todos 

sem garantias de coisa alguma. Uma situação caótica, 

porque da inconsciência à loucura, daí os vícios, os maus 

costumes, os maus hábitos e a multiplicação dos mesmos. 
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A CONFRATERNIZAÇÃO 

DOS DOIS MUNDOS 

EM UM SÓ 

 

 

 

 
A vida da matéria é sórdida, por ser uma vida sem 

valor, e daí, tudo em ruínas. Qual é o valor da matéria? 

Qual é o valor do mal? Nenhum, porque o mal por si 

mesmo se destrói. Então, a matéria é uma coisa sórdida, 

com aparência de muito boa e se renegando esse muito 

bom a vida inteira, porque o sofrimento não faz graça para 

ninguém rir. 

 

E assim, hoje, tudo isso deixando de ser assim como 

é, por estar aí a Fase Racional, a fase de recuperação de 

tudo isso, a fase de recuperação do animal Racional, a 

Fase Racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase em 

que tudo dá certo na vida de todos. Isto, da vida 

inconsciente, foi um comentário para um esclarecimento 

sobre o tempo perdido, da estupidez da vida do animal, 

uma vida estúpida, por ser animal. Então, isso é um 

insignificante comentário para mostrar a nulidade de uma 

fase que já se passou, que é a fase de animal Racional; 

agora estamos na fase de recuperação do animal Racional, 

a Fase Racional. 

 

Então, agora na Fase Racional, todos ligados ao 

MUNDO RACIONAL, o seu verdadeiro Mundo de 

Origem, e recebendo todas as orientações precisas para o 
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seu equilíbrio na vida, e a vida sendo Racional, a vida 

sendo consciente, o equilíbrio fértil sempre. A razão das 

coisas em seus lugares. Então, está aí o término da vida da 

matéria, porque todos ligados ao seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. Uma vez ligados no 

MUNDO RACIONAL, termina a vida aí da matéria e a 

vida continua no MUNDO RACIONAL, na eternidade, 

por já em vida estarem ligados ao seu verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL, o mundo verdadeiro 

da origem do Aparelho Racional ou anteriormente, seja, 

animal Racional. 
 

Então, agora sim! E que chegaram todos no seu 

verdadeiro lugar, no seu verdadeiro ―habitat‖ eterno, na 

eternidade. Agora sim! Todos felizes e contentes para o 

resto da vida e para sempre, eternamente, na eternidade, 

que é o seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 
 

Então, chegou o fim da vida da matéria, o término da 

vida da matéria, por todos estarem ligados ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

Estando ligados no MUNDO RACIONAL, não vão mais 

nascer aí no reinado da matéria, no reinado do mal, e sim, 

por estarem ligados no MUNDO RACIONAL, findo esse 

corpo de matéria, a vida continua onde estão ligados, o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 
 

Então, na Fase Racional não há morte, porque a vida 

continua no mundo eterno, na eternidade, por todos aqui, 

em vida, já estarem ligados no seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. Recebendo a orientação 

Racional, vendo a Luz Racional nascer em si mesmos, a 

vidência do seu verdadeiro natural, em contacto noite e dia 

com o MUNDO RACIONAL, com seus habitantes, 
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dialogando com eles, fazendo conferências com eles, 

conversando com eles, orientados por eles e assim 

sucessivamente, multiplicadamente. Racionalmente. 

 

Então, chegaram na Meta Final da vida da matéria, 

por estar aí a Fase Racional e o conhecimento ilustrativo 

da CULTURA RACIONAL, da cultura do seu verdadeiro 

Mundo de Origem, a CULTURA RACIONAL. 
 

Agora sim! Agora sim! Felizes para sempre, a 

felicidade verdadeira, a paz verdadeira e tudo de bom, de 

belo, de sublime. Racionalmente para todos. A 

confraternização Racional, a união dos dois mundos em 

um só, o mundo de matéria com o MUNDO RACIONAL, 

com a verdadeira origem e daí, tudo dando certo na vida 

de todos, a multiplicação do certo dos certos, do bem, do 

belo, do lindo. 
 

Então, agora está aí a recuperação do animal 

Racional, o conhecimento de CULTURA RACIONAL, 

por estar aí a Fase Racional. A vida é bela e sublime, mas 

a vida Racional, por todos serem orientados pelos 

Habitantes do MUNDO RACIONAL. Então, se torna uma 

vida bela, sublime, linda. Viver Racionalmente é saber 

viver e viver inconscientemente é não saber viver, que é 

justamente na fase de animal Racional. 
 

Agora, está aí em mãos de todos, o certo dos certos 

que todos imploravam, que é viver certo, viver feliz, viver 

com amor, amor Racional, o amor equilibrado e não o 

amor inconsciente, o amor desequilibrado, o amor do 

animal, o amor desequilibrado, por ser animal. Então, está 

aí a verdadeira confraternização do mundo de matéria com 

o Mundo de Origem de todos, o MUNDO RACIONAL. A 

união dos dois mundos em um só. 
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E assim, o término da vida sem valor, que é a 

matéria, o término da vida da matéria, do mal. Chega de 

sofrer, porque muitos já não agüentam mais de tanto 

sofrer, de tanto penar. Isto, na fase de animal Racional. 

 

E assim, agora, todos no seu verdadeiro lugar, o 

MUNDO RACIONAL, juntos e unidos com o 

RACIONAL SUPERIOR, daí, a maravilha das maravilhas 

na vida de todos. Mas, para alcançar a ligação do 

MUNDO RACIONAL é preciso reler, reler, reler sempre, 

para se desenvolver Racionalmente. E daí, se ligar 

naturalmente ao MUNDO RACIONAL, ao seu verdadeiro 

Mundo de Origem, tudo naturalmente, sem abalo de 

espécie alguma. 
 

E assim, na vida Racional tudo é certo e na vida do 

animal nada é. Daí os desacertos, a incerteza, a vida 

inconsciente muito diferente da vida consciente. O 

consciente tem amor pela vida, porque sabe o porquê que 

está vivendo, vive sabendo, vive com consciência. Um 

inconsciente não pode ter amor à vida, porque é um 

inconsciente, é variante, hoje quer viver, amanhã já não 

quer, amanhã já tem vontade de morrer, amanhã já está 

cansado de viver, e assim variando sempre, por não saber 

o porquê que vive, vive inconscientemente. 

 

Então, vive neste desequilíbrio, hoje é uma coisa e 

amanhã é outra. Hoje pensa de um jeito e amanhã pensa de 

outro. Hoje gosta e amanhã não gosta, hoje quer e amanhã 

não quer. 

E assim, nesse desequilíbrio infernal, a vida do 

inconsciente é sofrer sempre; desequilíbrio infernal, por 

ser inconsciente. O inconsciente é insaciável e por isso, é 

ganancioso, ambicioso, invejoso, ciumento, turbulento, 
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nervoso, enfim, uma infinidade de defeitos, de mentiras. A 

vida do inconsciente é a vida das pálidas aventuras, do 

enfraquecimento geral pela degeneração que impera em 

todos os seres e com a derrota pela poluição. 
 

E assim, vejam que hoje clareando as mentes de 

todos, do porquê da fase de animal Racional e o porquê 

desses transes todos, nessa medonha vida de matéria, na 

fase inconsciente. 
 

E assim, um inconsciente sofre sempre, por ser 

inconsciente; o inconsciente não tem sossego, aparenta 

muitas vezes estar sossegado, mas só aparência só. E a 

vida do traidor de si mesmo, conservador e multiplicador 

das ruínas de si mesmo, por ser um ser inconsciente, 

sofrendo sempre e arrotando grandezas aparentes, só 

mesmo de inconscientes. 
 

E assim, na fase inconsciente sempre sofre o justo 

pelo pecador, porque o inconsciente sempre foi ambicioso. 

―- Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto 

eu, sempre eu, e o resto que se arranje.‖ Está aí, o 

desequilíbrio do inconsciente, aparentando ser bom, se 

apresentando de forma que não é e nem nunca foi. É a 

vida dos inconscientes, mentir sempre, porque a vida já é 

uma mentira, e por ser mentira, é uma vida provisória, de 

repente acabou a vida, por ser uma vida de mentira. Então, 

a vida já é uma mentira e o mentir é da vida do 

inconsciente. O inconsciente não pode ser verdadeiro, por 

ser um ser inconsciente, pois se a inconsciência é uma 

mentira, a vida é uma mentira, a vida surgiu do nada. O 

que é o nada? Uma mentira. Se formou em um tudo 

aparente para terminar em nada. Então, o que é a vida? 

Nada. O que é a vida? Uma mentira. Então, a mentira é a 

vida, a vida de mentira é a real vida da vida da matéria, 
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porque a verdade aparente é uma verdade que é mentir, e 

por ser mentira, é que tudo se acaba. Se fosse uma verdade 

verdadeira não se acabaria nunca. 

 

E assim é a vida do inconsciente: mentir, julgando 

que está certo, julgando que está falando a verdade, mas a 

verdade do inconsciente é uma verdade inconsciente, e 

uma verdade inconsciente é mentira. 

 

Então, tudo é mentira, a vida de mentira, a vida do 

nada, a vida de quem vive enganado com a vida, 

enganando a si mesmo e enganando aos demais, por a vida 

ser mentira, e por ser mentira é que se acaba. Se fosse 

verdade não se acabaria nunca, era verdadeira. Mas por ser 

mentira, de um momento para outro, sem esperar, acabou 

a vida. ―- Ora! Eu pensava que a vida fosse verdadeira.‖ 

 

Está aí a vida, é uma mentira, e tudo que se relaciona 

com a vida, tudo é mentira. O nada mentira é, a vida do 

nada provém e ao nada reavém, portanto, o que vale a 

vida? Nada, por ser mentira. 
 

Então, vejam a falsa sabedoria. A sabedoria aparente, 

que parece ser sabedoria e não é sabedoria, porque tudo é 

aparência na vida inconsciente e nada mais. Tudo isso, não 

passa de um supersticioso, julgando ser aquilo que não é, 

querendo ser aquilo que nunca foi, pensando que é o que 

não é. 

E assim, vejam quanta ilusão, quanto sonho, por 

viverem de aparências, horrivelmente desse jeito, nessa 

vida singular, cheia de asneiras, caduquices, bobices, 

bobagens, que flutuam o nada, como se nada tudo fosse. 

 

Qual é o valor do nada? Nada. 
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E assim, vejam que estavam sonhando com este 

sonho de pedra, todos dormindo de olhos abertos, por 

serem inconscientes, e todos julgando estarem certos nessa 

vida de mentiras, nessa vida de incertezas, nessa vida de 

insegurança, nessa vida de verdadeiros peregrinos que 

peregrinavam nessa terra sem saber por que, vivendo 

horrivelmente com este ―A B C‖ do sofrimento. Tudo é 

bom aparentemente, tudo é certo aparentemente, certo 

hoje, aparentemente, amanhã já não é mais certo e todos 

iludidos assim são. Vivendo como se fosse tudo, porque o 

bicho sempre foi muito vaidoso, de querer ser sempre o 

que nunca foi, querer ser bom, puro e sábio, melhor do que 

tudo, mais do que todos, o bicho sempre foi vaidoso, por 

desconhecer a sua condição de bicho. O animal Racional é 

um bicho, está na categoria de bicho, e quem rege como 

animal, quem vive como animal, vive mal, porque nunca 

soube porquê que é um animal. 

E assim, sempre foi a vida do animal Racional na fase 

de lapidação do animal Racional, uma fase cheia de gregos 

e troianos, cheia de fusos e contrafusos, cheia de pontos e 

contrapontos, cheia de asneiras e sem saber por quê. 

 

Agora, Hoje, chegou a Fase Racional, a fase de 

recuperação de tudo isto. a fase de recuperação do animal 

Racional. Todos de parabéns, por estar no mundo a fase de 

recuperação do animal Racional, a última fase da vida da 

matéria. Agora, todos ligados ao seu Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 
 

Agora, a vida tomou o rumo certo, o rumo Racional 

da origem verdadeira do Aparelho Racional. E com o 

rumo certo, estando todos ligados ao seu verdadeiro rumo 

certo, tudo tem que dar certo na vida de todos, porque 

estão no rumo certo. Como estavam, estavam a caminho 
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do rumo certo, porque estavam espiritualmente ligados aí 

ao fluido elétrico e magnético. Por estarem 

espiritualizados, estavam vivendo de experiências em 

experiências, em pesquisas, sempre pesquisando. Isso é do 

mundo espiritualizado, do mundo das experiências, do 

mundo da metade do caminho. Estão ligados aí ao mundo 

espiritual, ao mundo cosmológico, sempre em estudos, 

estudos esses que alcançaram o Astral Superior, porque 

tudo evolui. 

 

Então, evoluindo com o Astral Superior, já é meio 

caminho andado para alcançarem a Meta Final, que é o 

MUNDO RACIONAL. 

 

Agora, alcançaram a Meta Final, o MUNDO 

RACIONAL, o mundo verdadeiro e certo. Tudo agora dá 

certo na vida de todos, por estarem ligados ao rumo certo, 

que é o mundo verdadeiro da origem de todos. Saíram fora 

ou desligaram-se do mundo das experiências, do mundo 

espiritual. No mundo espiritual, todos em experiências 

sempre, e por viverem em experiências, sempre por 

acertar, porque estavam ligados aos fluidos elétrico e 

magnético, os dois fluidos da deformação Racional. 

 

Então, por serem fluidos deformados, nunca 

poderiam chegar a uma conclusão real da vida e de tudo, e 

por isso, sempre procurando acertar e sempre por acertar. 

Tudo isso, por estarem ligados aos dois fluidos elétrico e 

magnético, que são pertences da fase animal, são os 

fluidos Animais. 

 

Então, ligados ao fluido animal, tinham que ficar 

sempre nesse marasmo de dúvidas. Duvidando de tudo 

sempre e fazendo dúvidas de tudo, por estarem ligados ao 
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fluido animal, o fluido deformado, ao elétrico e magnético 

ou energia, como queiram interpretar, elétrica e magnética. 

 

Essas duas energias são pertences da deformação 

animal, e o animal, por ser animal, conserva a 

inconsciência. São dois fluidos deformados, dois fluidos 

dos inconscientes, por serem deformados. 

 

Então, esses dois fluidos mantinham a inconsciência 

de todos, por todos estarem ligados a eles e servindo de 

joguetes desses dois fluidos, que são do reino do mal, do 

reino animal. 
 

O homem, o ser humano, com essa parte ligada no 

corpo, fazia com que ele, o ser humano, procedesse como 

um animal. Sempre na dúvida de tudo, como um animal; 

sempre desconfiado de tudo, como um animal; sempre 

cheirando tudo, experimentando tudo, como um animal. 
 

E ficavam aí, marcando passo, sem conseguirem o 

ideal, que era a definição que todos desejavam, da situação 

do mundo, da solução do mundo e a solução de todos, do 

por que que todos assim são. 

 

Agora, alcançaram a Meta Final. A Meta Final é o 

MUNDO RACIONAL, e daí a meta certa, e o certo da 

vida de todos, o verdadeiro equilíbrio Racional, por 

ficarem ligados ao MUNDO RACIONAL e desligando a 

parte animal do corpo, que são esses dois fluidos 

deformados, o fluido elétrico e magnético, os dois fluidos 

do reino irracional. 
 

Então, agora a coisa mudando, porque saíram desse 

terreno e alcançaram a Meta Final, que é o verdadeiro 

Mundo de Origem de todos, o MUNDO RACIONAL. 
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Hoje, a coisa para todos é diferente, e por isso, todos 

estão completamente diferentes do que eram, e mais 

diferentes vão ficar, porque vão se desenvolvendo 

Racionalmente por meio da leitura, pela persistência na 

leitura, em ler e reler para o desenvolvimento de todos. 

Racionalmente. 

 

Então, muito melhor vão ficar, muito mais mudados 

vão ficar. Já mudaram até aqui. Num certo ponto estão 

bem diferentes de quando começaram a conhecer o que é 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL. 

 

Agora, vejam como tudo chega ao seu tempo, pelas 

mudanças naturais da natureza, pelo evento das coisas 

normais, pela transição de tudo que se passou e de tudo 

que se passa na fase de animal Racional. 

 

Hoje, estão vendo e sabendo o que é o certo e como é 

o certo, o porquê viviam como viviam, na incerteza de 

tudo, na fase de animal Racional. 

 

Agora, justificando a razão do por que assim são e do 

porquê assim estavam. 

 

Vejam bem que é uma mudança muito grande, e por 

ser uma mudança tão natural, não abala e não atinge o 

sentimento de ninguém, por ser uma coisa normal e 

natural da natureza. 

 

Agora, estão todos iluminados pela Luz Racional, a 

luz verdadeira do seu verdadeiro Mundo de Origem, e por 

estarem iluminados pela luz verdadeira, tudo dando certo 

na vida de todos, e daí, recebendo todas as orientações 

precisas do seu verdadeiro Mundo de Origem, para o 
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equilíbrio normal, para a marcha natural da vida 

equilibrada, da vida Racional. 

 

Agora, todos seguros de si mesmos, por terem o 

conhecimento preciso de tudo que se passou na fase de 

animal Racional e por que se passou, o porquê dessa 

evolução, o porquê dessa vida, que todos na fase de animal 

Racional desconheciam, o porquê de tudo assim ser e o 

porquê de todos assim serem. 

 

Hoje, na Fase Racional, vindo o esclarecimento 

completo, minucioso, com bastante riqueza de detalhes. 

Aí, há necessidade de repetições para os mais 

incompreensíveis. 
 

Os seres humanos são todos diferentes. Tem os que 

compreendem de imediato e outros que custam mais a 

interpretar as coisas reais como são. 
 

Então, há necessidade de repetir de várias maneiras, 

de vários modos, para que todos sejam bem esclarecidos 

de tudo, para uma boa compreensão, uma boa 

interpretação, e não haver dúvidas de espécie alguma, para 

que sintam bem as verdades das verdades que aí estão, 

nesse grande tabernáculo Racional. 

 

Hoje, todos bem amadurecidos para se ligarem 

imediatamente ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. Muitos, com esforço e com 

capricho, se não perderem tempo e lerem e relerem, 

alcançarão todas as graças de imediato do seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. As graças 

são a Vidência Racional e o contacto com o MUNDO 

RACIONAL. Paia o diálogo diário. Mas, para isso, é 
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preciso a persistência na leitura. Ler e reler, ler e reler para 

se desenvolver Racionalmente, saberem, sentirem e 

saberem transmitir a CULTURA RACIONAL. 

 

Já de há muito que todos sonhavam com o outro 

mundo, tendo plena certeza da existência de outro mundo 

que deu conseqüência a esse, porque não há efeito sem 

causa. 

 

Então, muitos sabiam que existia um outro mundo, 

mas não sabiam como ter contacto e se ligar a esse mundo. 

Todos sabiam que esse mundo de matéria teve a sua 

origem de outro mundo que deu conseqüência a esse, mas 

não sabiam como se ligar, como conhecê-lo, como vê-lo, 

como se entender com seus habitantes. 

 

Hoje, eis aí em suas mãos, o mundo verdadeiro da 

origem dessa deformação Racional. Todos, agora, ligados 

ao verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL, e chegando à conclusão do que muitos 

pensavam e do que muitos desejavam conhecer, o mundo 

que deu conseqüência a esse que habitam. 

 

Hoje, todos cientes, alegres, felizes e contentes, por 

estarem desvendados todos os mistérios que pareciam um 

rochedo indesvendável para o animal Racional. O animal 

Racional considerava essa natureza uma natureza 

misteriosa, por não saber descrever o porquê dela e a 

existência dela; o porquê da existência de tudo e de todos. 

Então, viviam sempre na investigação dos seres para 

apuração das coisas; com investigação de tudo, para ver se 

chegavam a uma conclusão satisfatória. As lutas para isso 

foram tremendas. Lutando sempre para ver se 

encontravam uma justificação e nunca conseguiram. 
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Sempre na mesma ficaram, e os mistérios aí desafiando 

todos, e no desânimo, muitos dizendo: ―- Há de chegar o 

dia de todos termos uma solução real desta vida de animal 

Racional. Vida esta em que nunca encontramos a solução 

definida, devido esta natureza ser grandiosa de mistérios a 

mistérios indesvendáveis para nós. 
 

Chegará o dia que esse segredo da natureza será 

revelado, o porquê deste mundo assim ser e o porquê de 

todos assim sermos. Até hoje não sabemos nem 

conhecemos o porquê de coisa alguma. Nascemos aqui em 

cima desta terra, aqui encontramos tudo feito, e não 

sabemos quem fez nem por que fez; não sabemos coisa 

alguma. Vivemos aqui como um solitário, aprendendo 

tudo debaixo de grandes esforços e sacrifícios para 

podermos viver. Vivemos sem saber o porquê estamos 

vivendo; vivemos sem saber o porquê da vida que 

ostentamos. Então, vivemos misteriosamente. Isto é um 

mistério, porque não sabemos de onde viemos e muito 

menos para onde vamos; não podemos desvendar esse 

enigma, não podemos desvendar esses mistérios. Mas 

chegará o dia da solução deste mundo e sua criação.‖ 
 

Assim, viviam milhares agonizando e agoniados por 

viverem como órfãos, sem conhecerem o pai e sem 

conhecerem a mãe que deu origem a tudo isso. 

 

Agora, tudo esclarecido, tudo desvendado; o porquê 

de tudo e o porquê de todos. Chegou o dia que muitos já 

esperavam, da solução do Universo, da solução da vida 

microbiana e o porquê dela. 
 

Hoje, todos assombrados e emocionados, por terem 

em mãos o ―veredictum‖ Racional e dizendo: ―- É 

verdade! Até que enfim! O justo dos justos veio ao nosso 
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conhecimento, nos libertar desta dura e fatídica 

indulgência.‖ Ninguém mais estava agüentando os 

horrores do sofrimento da vida da matéria. A perturbação 

que já era demais, a perturbação era incalculável, e pode 

se dizer que a história da vida da matéria é uma história 

negra, por ser uma história de sofrimento e de sofredores. 

 

Hoje, todos regularmente cientes, vendo esse mundo 

imenso pela frente e dizendo: ―- É verdade! Não havia 

quem agüentasse a vida insuportável da matéria, uma vida 

de penúria, de sofrimento e mais sofrimento. E hoje, em 

nossas mãos, a solução de tudo isto, a explicação correta 

do porquê que estávamos assim, do porquê éramos assim, 

do porquê fomos assim. Tudo enfim. A definição exata do 

que fomos, do que somos e do que estamos sendo dentro 

da Fase Racional.‖ 

 

Hoje, o tesouro dos tesouros em mãos de todos, o 

tesouro Racional, a cultura verdadeira do Aparelho 

Racional. Cultura de paz, amor e fraternidade universal. O 

berço da civilização Racional, o berço certo da vida certa, 

da vida real, da vida natural, da abolição do mal. por a 

vida ser Racional, por a vida ser consciente, por tudo na 

vida ser de orientação do mundo verdadeiro do Aparelho 

Racional. 

 

Agora, os bichos na Meta Final para deixarem de ser 

bichos. Acabando assim a bicheira que foi uma grande 

asneira, pelo livre-arbítrio e a livre e espontânea vontade. 

Terminando assim, a missão dos tinidos, dos corpos de 

energia. Todos evoluindo para o seu destino certo, que é a 

volta à sua Origem Racional. Saindo da deformação 

Racional e continuando a vida no seu verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL. 
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E assim, não havendo o corpo energético, que é o 

corpo fluídico, não há micróbios, germens nem vírus, 

porque o fluido é a causa dos micróbios, dos vírus e dos 

germes. Os germes, os vírus, os micro-vírus e os super- 

vírus, são a causa dos seres, dos corpos. 
 

Então, a fábrica dos seres são os corpos fluídicos, e 

não havendo fluidos não há micróbios; não havendo 

micróbios não há seres, não há vidas. 

 

Está aí o fim da fábrica dos micróbios, porque tudo 

que tem princípio tem fim na vida da evolução da matéria, 

para chegar ao seu verdadeiro estado natural. 

 

Hoje, todos a caminho da Meta Final, por 

conhecerem a Meta Final, que é o MUNDO RACIONAL. 
 

E assim, tudo chegando em seu lugar verdadeiro, tão 

naturalmente, por tudo ser de Origem Racional. 

 

A vida da matéria já teve o seu primor, quando 

julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma, 

quando eram mais inconscientes do que são. Um 

inconsciente é um inocente, e por isso, não sabe por que é 

um inconsciente, pela inocência de ignorar o porquê do 

seu ser assim ser. Julgando e pensando pela sua inocência, 

que o saber verdadeiro fosse esse da vida da matéria. 

Quando pensavam como bichos, julgavam assim, faziam 

este julgamento assim: - A vida é esta mesma, a vida da 

matéria. Temos que viver de matéria, por sermos seres de 

matéria. Na matéria é que está tudo para os seres 

materiais.‖ 
 

Com a evolução dos tempos é que chegaram à 

conclusão de que a matéria não era o que pensavam, e por 



238 
 

CULTURA RACIONAL – 20º O 

 

 

isso, tinham que olhar para cima, que de cima é que vinha 

toda a orientação, toda a intuição, toda a inspiração para a 

realização das coisas. Então, começaram a olhar para cima 

e a se preocupar, porque em cima é que estava tudo. Daí, a 

grande evolução do progresso da intuição, do progresso da 

imaginação, do progresso da mente, que fez com que 

dissessem e pensassem que todo o poder está no mundo 

invisível. Então, começando a evolução e o progresso da 

vida do cosmo, com a intuição acima da razão, como 

quem diz: ―- Se existe razão, é porque veio da intuição, 

que é a causa da razão. Se existe inspiração é porque 

existe a causa, e a causa é a energia, que dá esta ou aquela 

inspiração, intuição ou imaginação.‖ 

 

E assim, foram progredindo para o mundo espiritual, 

sentindo que tudo que necessitavam vinha de fora e que a 

causa era o mundo invisível. 

 

Hoje, chegando na Meta Final e sabendo que tudo 

começou pelo desenvolvimento espiritual. O movimento 

espiritual chegou a tal ponto, que inventaram e forjaram 

uma infinidade de modos de praticar os meios do 

magnetismo e os meios do elétrico e magnético. 

 

Daí, progredindo fortemente, encontraram a causa da 

razão, que é a intuição, vinda de fora para essa ou aquela 

ação, para essa ou aquela solução. E está aí a 

aparentemente boa e a intuição má, que progredindo, 

progredindo, veio pôr tudo às claras, pelas manifestações 

dos habitantes do espaço. O progresso foi se espalhando 

universalmente, a ponto do crédito ser tão valoroso, que 

progrediram de uma maneira tal, a ponto até que todos 

reconhecessem e conhecessem o mundo espiritual. Foram 

se desenvolvendo cada vez mais e encontraram o Astral 
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Superior; ainda mais se desenvolvendo chegaram na Meta 

Final, que é o MUNDO RACIONAL, o mundo da causa 

da razão de toda essa deformação Racional. 

 

Hoje, todos, pelo conhecimento que tem do além, 

pela convivência e o contacto com seus habitantes, sabem 

que estão mais do que certos, na meta certa, a Meta 

Racional. 

 

Hoje, conhecendo o ponto culminante que é o 

MUNDO RACIONAL, e todos sabendo como entrar em 

contacto com seus habitantes, que são seus irmãos, que 

vivem no MUNDO RACIONAL, com seu progresso de 

pureza Racional. 
 

Agora, todos de volta, sabendo e conhecendo como é 

feita esta volta; sabendo e conhecendo como é que ficaram 

aí assim nessas condições, como seres que viviam 

vagando, sem noção justa e certa da sua situação. 

 

Hoje, conhecendo o seu verdadeiro Mundo de 

Origem, e sabendo como entrar em contacto com seus 

habitantes. 
 

Hoje, todos conscientes, tomando conhecimento do 

saber consciente e dizendo: ―- É verdade! Nunca 

poderíamos pensar que a solução de nossa situação viesse 

tão simplesmente, tão humildemente, como aqui está 

presente. 
 

Hoje, sabemos o porquê de tudo isso assim ser e 

porquê não podia deixar de assim ser, para atingir o mais 

humilde dos seres; para entendermos e compreendermos o 

grande tabernáculo que aqui está, para podermos nos ligar 

ao nosso verdadeiro natural, ao MUNDO RACIONAL, e 
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então podermos chegar ao nosso verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL.‖ 

 

Muitos, no princípio, se admiraram de uma Obra 

destas, de tamanha envergadura, de alto saber, ser revelada 

de um modo tão simples e tão humilde. No princípio, não 

parecia que iriam encontrar a verdadeira solução do 

mundo, a sua criação e a de seus habitantes. 

 

Assim acontece com muitos que se iludem com as 

primeiras impressões, que não têm o conhecimento 

verdadeiro para poderem colocar as coisas no seu 

verdadeiro lugar. 

 

Hoje, estão arrependidos de fazerem as suas más 

interpretações, sem conhecerem profundamente o 

objetivo, do que no principio parecia tão confuso e que 

hoje sana todas as confusões de todos os confusos, maus 

interpretadores, que fizeram o seu julgamento ao seu 

modo muito fraco de interpretar as coisas simples, que 

parecem ser simples ou coisas sem valor. 

 

Hoje, estão vendo o valor tios valores e dizendo: ―- 

Nunca se viu uma coisa assim, porque tudo que é bom é 

simples e humilde.‖ 

 

E assim, vejam que hoje todos estão profundamente 

mais do que satisfeitos, por encontrarem um conhecimento 

inédito, de tamanha envergadura, apresentado na 

linguagem mais simples, para atingir a todas as camadas. 

 

E assim, vejam que não se deve nunca adiantar 

opiniões daquilo que não se conhece, procurar conhecer 

primeiro para depois então saber o que diz. Agora, estão 
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vendo que perderam tempo com o seu fraco modo de 

interpretar, do modo que bem lhe parecia. 

 

A dúvida é uma coisa natural do animal. O animal 

sempre foi duvidoso, medroso, desconfiado, confuso e 

negligente. 
 

Hoje, sentiram o peso da verdade das verdades, da 

maior e assombrosa descoberta da definição do ser 

humano e sua criação. 
 

Agora, o mundo chegou na sua meta certa, na sua 

Meta Final, que é o MUNDO RACIONAL. 

 

Agora, todos ligados ao MUNDO RACIONAL, que 

assim vieram subindo aos poucos. No início dos primeiros 

passos, foi conhecer os habitantes do espaço, que é o 

espiritismo. Então, evoluíram e progrediram, e tornou-se 

popular o conhecimento dos habitantes do espaço, dos 

astros ou do cosmo. 
 

Então, como tudo com o tempo evolui, o progresso 

do espiritismo atingiu mais acima o Astral Superior e o ser 

humano ficou ligado ao mundo espiritual, aos habitantes 

do mundo espiritual, aos habitantes do mundo do Astral 

Superior, recebendo as comunicações, suas intuições, suas 

inspirações, suas incorporações e suas manifestações. 

Progrediram assim por longo tempo e parecia que ia ficar 

nisso mesmo, para muitos, mas como tudo progride, como 

tudo evolui, como tudo tem o seu tempo de estagnação até 

enraizar, foi que o progresso com a evolução atingiu mais 

para cima, que é o MUNDO RACIONAL, a Meta Final. 

 

Agora, todos ligados ao MUNDO RACIONAL, aos 

Habitantes do MUNDO RACIONAL e recebendo todas as 
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orientações precisas para o seu equilíbrio na vida da 

matéria. 

 

Então, estão ligados ao MUNDO RACIONAL, ao 

seu verdadeiro Mundo de Origem, ao mundo verdadeiro 

do Aparelho Racional, que deu origem e causa a essa 

deformação Racional. 

 

E uma vez o ser humano, que é o Aparelho Racional, 

ligado ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL, nunca mais nascerá aí na vida material, por 

já estar no seu verdadeiro Mundo de Origem, que é o 

MUNDO RACIONAL, por estar ligado ao seu lugar 

verdadeiro. No terminar a vida da matéria, por estar ligado 

ao MUNDO RACIONAL, continuará a vida no seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

E assim, está aí como é feita a volta de todos para o 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 

 

Então, os primeiros passos, ou o primeiro passo, foi o 

espiritismo, foi o curso primário; depois o segundo passo, 

foi o Astral Superior, todos ligados ao Astral Superior; e 

agora, o terceiro passo, todos ligados no MUNDO 

RACIONAL, no seu verdadeiro Mundo de Origem. 

 

Assim, ligados no seu verdadeiro mundo, no seu 

verdadeiro natural, recebendo a orientação e tudo dando 

certo na vida de todos, porque estão ligados à parte 

consciente, positiva, onipotente, à potência maior, que é o 

mundo que deu conseqüência a esta deformação, a essa 

potência maior que é o mundo que deu conseqüência a 

essa potência menor, que é a deformação Racional. 
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Então, todos viverão Racionalmente, consciente- 

mente, progredindo de uma forma tal, que tudo dará certo 

na vida de todos, por ser a vida Racional, até que se finde 

esse corpo de matéria, esse corpo provisório que por si 

mesmo vai se destruindo, porque é uma máquina 

provisória de pouca duração, que terminará com os 

desgastes da temporada que passa na luta da matéria. Luta, 

é um modo de dizer, porque para viver certo, tudo dá certo 

e acaba certo. 
 

Vejam como todos irão para o seu verdadeiro Mundo 

de Origem, de onde saíram para dar esse passeio aí nessa 

deformação Racional, que parecia que nunca mais ia sair 

disso. Parecia que o mundo ia ser assim eternamente, para 

os que pensavam pouco, mas para os que sabiam pensar, 

entendiam que esse mundo chegaria ao seu fim, embora 

não soubessem a forma nem de que forma chegaria, de 

que maneira seria o fim. Sabiam que era um mundo 

provisório, um mundo passageiro, porque na vida da 

matéria tudo é provisório, tudo passa. 
 

Por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra, e assim 

sempre em evolução, até que chegasse o dia de sua 

extinção, porque tudo que tem princípio tem fim, na vida 

da matéria. 
 

Agora, todos cientes do seu verdadeiro Mundo de 

Origem, da eternidade, que é o MUNDO RACIONAL. 

Todos vivendo alegres, felizes e contentes, por serem 

orientados Racionalmente pelo seu verdadeiro Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

Hoje, tudo belo, tudo bom, tudo certo, por tudo ser 

Racional. A vida hoje é Racional, por estar na Terra a Fase 

Racional, a fase de recuperação do animal Racional. 
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Parece que muitos animais Racionais estão 

endurecidos; parece, mas não estão. Chega o momento e a 

hora de terem o conhecimento de sua ligação, com o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, 

porque a Fase Racional é a fase de recuperação do animal 

Racional. Então, a fase trata de botar todos em forma, de 

uma maneira, de um jeito ou de outro, porque é a fase em 

que a natureza é quem manda, e a natureza bota todos no 

seu lugar verdadeiro. 
 

Ninguém pode com a natureza, e esta é a fase em que 

todos têm que se ligar, porque é a fase que está 

comandando, é a fase que está orientando, é a fase que 

está protegendo. Então, todos dentro da fase, chega o dia 

da ligação do seu ser ao MUNDO RACIONAL. 

 

Tudo isto, é muito naturalmente. São mudanças 

naturais da natureza e a natureza é que comanda, é quem 

manda, é quem guia. 
 

Hoje, o materialista pensa de um jeito e amanhã o 

materialista pensará de outra maneira, e assim, chegando 

todos em pouco tempo à conclusão que muitos já 

chegaram, porque se trata do conhecimento do verdadeiro 

natural de todos. Enquanto não conheciam o natural havia 

a rebeldia, mas agora, por estar aí o natural, que é a Fase 

Racional, é a mesma coisa que todos dentro de um barco. 

Há os rebeldes que não querem ser cientes que estão 

dentro de um barco, mas, por estarem dentro de um barco, 

queiram ou não queiram, tomarão conhecimento e ciência 

do barco e de que estão embarcados dentro do barco. 
 

Assim é a fase. É um barco, em comparação. E os 

que não aceitam o conhecimento de CULTURA 

RACIONAL agora, aceitam daqui um pouquinho. 
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Vejam que tudo é com a maior naturalidade, sem 

ninguém sentir o mínimo abalo, por tudo ser Racional. A 

vida já foi ruim na fase de animal Racional, por estarem 

numa fase em lapidação; todos sendo lapidados. Aí, a vida 

era ruim, porque estavam todos passando por uma 

lapidação, e quem está em lapidação, sofre. Então, na fase 

de lapidação eram sofredores. O sofrimento era o maior 

brilhante do dia, para a lapidação do animal Racional. 

Mas, na Fase Racional cessou a lapidação, porque tudo 

está ou chegou no seu verdadeiro lugar certo. 

 

Na fase de animal Racional, a balbúrdia era infernal; 

ninguém sabia o que dizia; ninguém sabia o que fazia. 

Todos indecisos com tudo e consigo mesmo e com a 

própria vida. Viviam todos como dentro de uma nau, 

perdidos na fase de animal Racional. Perdidos, porque 

desconheciam o porquê do seu ser e o porquê de todos os 

seres. Então, era uma fase turbulenta, a fase de animal 

Racional; era uma fase na qual ninguém tinha sossego 

nem podia ter, porque estavam todos sendo lapidados na 

fase de lapidação, que é a fase do animal Racional. 

 

Hoje, dentro da fase de recuperação do animal 

Racional, não há mais lapidação, porque já chegou no seu 

verdadeiro lugar, sem estorço algum e sem sacrifício. 

 

Hoje, a vida alcançando o seu maior ponto 

culminante de todos os tempos, por todos estarem ligados 

no MUNDO RACIONAL. Então, na Fase Racional não há 

sofrimento, porque é uma fase consciente, a fase do 

equilíbrio verdadeiro, por estarem ligados ao MUNDO 

RACIONAL, recebendo a orientação justa e certa 

Racional. Daí, todos certos na vida, e quem vive certo, 

vive bem, porque sabe, porque vive conscientemente. Na 
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fase de animal Racional, na fase inconsciente, ninguém 

vivia certo, porque todos eram inconscientes com 

aparência de conscientes. 

 

Agora, acabando o espiritismo, acabando o Astral 

Superior, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, o Mundo 

Superior a todo esse plantel de deformação Racional. 

 

Então, o desligamento total da deformação fluídica 

elétrica e magnética, por estarem todos ligados ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

Assim, hoje, a vida é normal e natural, por ser 

Racional. E a vida bela por ser consciente, e não igual a 

vida do animal Racional, inconsciente. 

 

A vida inconsciente é a vida das perturbações, das 

trucidações e das agonias. A vida Racional é a vida do 

equilíbrio universal. 

 

Agora, todos seguros e agarrados no maior tesouro do 

mundo, que é a cultura consciente, a CULTURA 

RACIONAL, no Livro da fraternidade, paz e amor 

Racional, universalmente. 

 

Todos dentro do MUNDO RACIONAL; todos 

ligados à eternidade; todos ligados aos Habitantes do 

MUNDO RACIONAL, que são seus irmãos. Irmãos da 

deformação ou dos deformados Racionais. 

 

Vejam como tudo chega no seu lugar verdadeiro, tão 

naturalmente. A naturalidade é tanta, por ser a 

naturalidade perfeita, por ser a naturalidade Racional. 
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Agora, está aí todo o roteiro da vida do ser humano e 

todo o roteiro dessa deformação Racional. De onde 

saíram, que é do MUNDO RACIONAL, e agora todos de 

volta para o MUNDO RACIONAL, para o seu verdadeiro 

mundo do seu verdadeiro natural, de Racionais puros, 

limpos e perfeitos. Saindo da perfeição para esse roteiro 

que fizeram, até que chegaram aí na degradação da 

matéria, e agora de volta para o seu verdadeiro mundo, de 

puros, limpos e perfeitos. 
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DIVULGAÇÃO CERTA RACIONAL 

 

 

 

 
Agora, voltando todos a serem puros, limpos e 

perfeitos, no seu verdadeiro inundo, o MUNDO 

RACIONAL, com o seu progresso de pureza e grandeza, 

pura, limpa e perfeita. Está aí o grande roteiro de todos, aí 

de dentro dessa deformação Racional. Por se deformarem 

em Animais, estavam aí fazendo um bicho-de-sete- 

cabeças para se encontrarem, quebrando a cabeça para se 

encontrarem, sabendo e vendo que não eram daí, e se 

esforçando para descobrirem de onde partiram para aí, de 

onde saíram para chegar até aí e serem seres em matéria, 

não se conformando com essa situação de penúria, de 

incertezas a vida inteira, e dizendo consigo mesmo: ―- O 

desacerto aqui é tão grande, que de repente sem se esperar, 

lá se vai a vida e ninguém se conforma de ficar sem ela.‖ 

 

Sim, porque ninguém quer morrer. Todos querem é 

viver, mas não dessa forma, aí nessa penúria, nesse mundo 

de contradições, tudo se contradizendo, todos aí 

agoniados, vivendo por terem vida, mais tristes do que 

alegres, por saberem que a vida é uma vida provisória, que 

de repente se apaga, como quem diz: ―- No melhor da 

festa apagou-se a vida. Estão todos à procura de descobrir 

este mistério. Vamos descobrir este mistério, porque 

ninguém quer morrer.‖ 
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Viveram assim, até que se certificaram que não são 

daí, que eram de outro mundo e foram parar aí. Então 

perguntavam: ―- Mas como viemos parar aqui?‖ E diz 

outro: ―- Agora é que precisamos descobrir, fazer 

pesquisas e mais pesquisas. Vamos descobrir de onde 

viemos e como viemos parar aqui e indagar por todos os 

lados, por todos os cantos, para ver se descobrimos o 

porquê deste encanto.‖ Nunca encontraram saída. Então, 

outros já pensavam diferente: A vida é esta mesma.‖ Mas, 

na mesma hora que diziam ser essa mesma, também 

diziam: ―- Estou em contradição, porque eu não me 

conformo com esta vida indecisa, de indecisões, de 

indecisões em tudo e com a imperfeição a se multiplicar. 

Somos aqui, talvez um parasita como um outro qualquer, 

que viemos aqui para explorar tudo que existe. Todo 

parasita tem o seu tempo de duração e nós, não passamos 

de uns parasitas, porque temos a vida quase idêntica a do 

vegetal.‖ 

 

Ah! Diz outro: ―- Eu não me conformo em ser 

parasita.‖ Vem outro e diz: ―- Você é um parasita! Você é 

um explorador de tudo que aqui encontrou e encontra. 

Você não dá nada à natureza e só sabe explorar a natureza, 

porque você é um parasita.‖ E o outro responde: ―- Bem! 

Eu não pedi para me fazerem assim; eu não pedi para ser 

assim. Se sou assim, não sei por que sou assim. Culpado é 

quem me fez assim, parasita, explorando a natureza sem 

saber por que, sem conhecer quem me fez e por que fez, 

sem conhecer nada. Vivo aqui num anonimato que nem 

bicho, nem um vegetal, que não sabe por que vive. Eu sou 

idêntico a um vegetal. O vegetal não sabe por que ele 

assim é, e eu também não sei por que assim sou. Sei que 

sou assim, mas não sei por quê. Sei que me fizeram assim, 

mas não sei o porquê me fizeram assim. Vejam vocês que 
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confusão tremenda entre nós e não há meios de nós 

descobrirmos de onde nós viemos nem para onde vamos.‖ 

 

Agora, diz o outro: ―- Chegará o dia. O mundo está 

em evolução e todos estão evoluindo e progredindo. Há de 

chegar o dia de se atinar e de descobrir a nossa origem, o 

porquê de nossa origem e o porquê assim somos. Eu não 

duvido, porque nós já fomos muito mais atrasados do que 

somos. Hoje, vamos em grandes velocidades de 

desenvolvimento e de progresso sobre todos os pontos de 

vista, e não duvido de nada, porque eu acho que esta 

descoberta está por muito próximo. O mundo já evoluiu 

muito e até agora ninguém descobriu a nossa verdadeira 

origem. Continuamos aqui a viver como verdadeiros 

parasitas, sem sabermos por que vivemos, sem sabermos o 

porquê aqui vivemos explorando tudo. Vivemos aqui de 

experiências, de ilusões, de sonhos e de aparências. 

Vivemos assim, desta forma, horrivelmente, 

contraditoriamente e temos, às vezes, até acanhamento de 

sermos assim, de vivermos assim, e vamos fazer tudo para 

descobrir o porquê somos assim, para ver se arranjamos 

um jeito de deixarmos de ser assim como somos.‖ 

 

E assim, muitos trocando idéias uns com os outros e 

acabando sempre tudo ficando na estaca zero, por não 

descobrirem a verdadeira origem certa. Então, fizeram aí 

uma porção de descobertas sem pé e sem cabeça. Um 

vinha e dizia: ―- Eu descobri como foi feito o mundo. O 

mundo foi feito assim, assim, assim, assim, assim.‖ 

Sempre uma infinidade de contradições e acabava tudo 

ficando na mesma. Vinha outro e apresentava o seu ponto 

de vista sobre a formação do mundo. Por isso, hoje uma 

infinidade de informantes sobre a formação do mundo. 

Cada qual com o seu modo de sentir e de ver as coisas, e 



251 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 20º O 

 

 

nunca chegaram a uma conclusão, por não haver base, não 

haver prova: por não haver lógica, nunca chegaram à 

conclusão de coisa nenhuma, e todos ficando na mesma, 

ninguém sabendo de onde veio, por que foi parar aí, para 

onde vai e como vai. 
 

Hoje, com a maior simplicidade, a divulgação certa 

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

como vieram e como vão, por que vieram e para onde vão. 

 

Agora sim! Chegou a divulgação com base e lógica, a 

definição do ser Racional deformado. 
 

E antes de serem Racionais deformados, o que eram? 

Racionais puros, limpos e perfeitos. 
 

Agora sim! É que chegou ao conhecimento de todos, 

a razão de serem assim, a causa de estarem assim, o 

porquê de assim serem, o porquê desse mundo deformado 

assim ser e o porquê da vida da matéria e como deixarem 

de viver na matéria. O porquê surgiu essa vida de matéria, 

essa vida provisória, e como deixar essa vida de matéria, 

como sair dessa vida de matéria. O porquê nasceram e 

nasciam aí; aí estavam nessas condições, sem solução da 

verdadeira noção de assim serem. 

 

Agora, está aí a solução, a definição da razão de 

serem assim como são e a definição da razão do MUNDO 

RACIONAL deformado assim ser. 
 

Não podia nascer a solução do mundo do Racional 

deformado, porque quando nasceram, já encontraram aí 

tudo feito, e assim, não podiam de forma alguma, de jeito 

algum, descobrir a razão da vida, nem porquê todos são 

diferentes. 
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Agora, chegando do MUNDO RACIONAL, todo 

esclarecimento real da formação dessa deformação 

Racional. 

 

Agora, todos sabendo que eram puros, limpos e 

perfeitos e ficaram deformados nessa deformação 

Racional. Agora, todos de volta para a pureza, para o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, 

por terem todos os esclarecimentos precisos para deixarem 

de assim ser e o porquê de assim serem. 

 

Hoje, todos conhecendo e sabendo que a Meta Final é 

o MUNDO RACIONAL. Sabendo e vendo quais foram os 

primeiros passos que deram para chegar à Meta Final. Os 

primeiros passos foi terem conhecimento do mundo em 

que vivem, dos habitantes do mundo em que vivem, e daí, 

o curso primário, o espiritismo, a sua evolução e o seu 

progresso. Alcançaram o Astral Superior, e com a sua 

evolução e o seu progresso, alcançaram o MUNDO 

RACIONAL. 

 

Então, está aí de onde vieram e para onde vão, como 

vieram e como vão; os primeiros passos para atingirem o 

seu verdadeiro Mundo de Origem e voltarem para o seu 

mundo e aqui ficarem no seu lugar verdadeiro, natural, no 

seu verdadeiro mundo, o MUNDO RACIONAL. 

 

Agora, vejam como tudo é tão diferente do que 

imaginavam e do que supunham que fosse ou que parecia 

que fosse. Nunca que atinaram que, desta forma, 

alcançariam o objetivo desejado por todos, que é saber e 

conhecer a sua origem e deixarem de assim ser, sofredores 

e mortais, em um mundo com uma vida que não lhes 

pertence. 
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Hoje, todos se sentem felizes, e não é para menos, por 

terem a sua situação completamente definida. 

 

Daí, todos tranqüilos, todos garantidos pelo MUNDO 

RACIONAL, adquirindo a verdadeira paz eterna e externa 

e dizendo: ―- Agora sim! Sei de onde vim e sei para onde 

vou. Sei como vim parar aqui e sei como vou para o meu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

Hoje, sei o porquê da batalha desta vida da matéria, 

desta vida infernal, desta vida em que se sentia que nós 

não éramos daqui e que nós tínhamos de descobrir de onde 

viemos parar aqui, perdidos nestas condições, sem 

sabermos definir a razão deste mundo e a razão do nosso 

ser assim ser. 

 

Hoje, sabemos com clareza a definição do ser 

humano.‖ 

 

Hoje, o mundo na sua reta final, por todos 

encontrarem a estrada verdadeira, Racional, do mundo de 

sua origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

O povo, hoje, de volta ao seu verdadeiro estado 

natural, no seu verdadeiro mundo, o MUNDO 

RACIONAL. Todos ligados ao seu verdadeiro mundo, o 

MUNDO RACIONAL; com a Vidência Racional, vendo 

os seus irmãos, conversando com eles tudo que desejam 

conversar. 

 

Então, aí, chegando todos no seu verdadeiro lugar, no 

mundo de sua verdadeira origem. São de Origem Racional 

e tinham que voltar para o seu mundo, para o seu 

verdadeiro mundo, o MUNDO RACIONAL. 
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Agora, todos ligados ao seu verdadeiro mundo e 

todos alegres, felizes e contentes, porque sabiam que não 

eram desse mundo de matéria, e por isso, ninguém vivia 

satisfeito. Faziam-se de satisfeitos, mas todos insatisfeitos. 

Sim! Todos tinham os seus problemas, porque a vida da 

matéria é a vida dos problemas, por ser a vida dos 

martírios, dos martirizados. Matéria, por ser de matéria, 

não podia de forma alguma, de maneira alguma, viver 

bem. 

 

Viviam bem aparentemente, e por isso, todos viviam 

de aparências, aparentando sempre aquilo que não são, por 

fora uma coisa e por dentro outra coisa. 

 

Vejam que hoje não é para menos, a emoção de 

todos, por chegarem a conhecer o seu verdadeiro Mundo 

de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

Agora, todos estão ligados ao seu verdadeiro Mundo 

de Origem. Olhem para o passado, olhem para trás e 

vejam o que eram, como eram e vejam o que são e como 

são. Que grandiosa modificação fizeram naturalmente, 

sem sentirem, sem abalo de espécie alguma, porque o 

conhecimento natural não abala ninguém, por ser o natural 

de todos. 

 

Então, vejam a grande modificação que fizeram. O 

que tu foste e o que tu és; como tu vivias horrivelmente e 

como tu vives agora, tão diferente do que vivias. Mudaste 

e mudaste demais. Hoje tu vês a vida de outra forma; 

encaras a vida de outra forma, encaras a vida 

Racionalmente. Antes encaravas a vida como um animal, 

hoje vives na certeza de tudo e antes vivias na incerteza de 

tudo. 
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Vê que grande modificação fizeste! Hoje tu és 

consciente e antes tu eras inconsciente. 

 

Então, vê a vida que levavas como inconsciente e vê 

a vida que tu levas hoje como consciente, tão diferente. 

Como tu pensavas, não pensas mais. Hoje pensas tão 

diferente. Hoje o teu pensar é Racional; a razão, o bem 

eterno, a fraternidade, a paz eterna e o amor eterno 

Racional. Hoje és equilibrado e antes eras desequilibrado. 

 

Assim, todos hoje na estrada certa, na Estrada 

Racional, na estrada do MUNDO RACIONAL, na fase 

consciente, na fase positiva, na fase que dá gosto, muito 

gosto e prazer de viver, porque sabem por que estão 

vivendo, sabem quem são, sabem quem foram e por que 

foram, como foram e sabem hoje o que são e porquê são. 
 

Definindo ou definidas as duas situações: a vida 

inconsciente e a vida consciente. 
 

Hoje, todos alegres, felizes e contentes, vivendo num 

Paraíso Racional e dizendo: ―- Hoje vivemos num Paraíso 

Racional, vivemos conscientes. Conhecemos o nosso 

estado e o porquê do nosso estado, desta vida de matéria 

que ninguém antes sabia defini-la e divulgá-la. Hoje 

sabemos definir e divulgar o porquê da vida consciente e o 

porquê da vida inconsciente.‖ 
 

Então, hoje, todos no seu verdadeiro Mundo de 

Origem, recebendo a orientação Racional, vivendo 

Racionalmente e sabendo o porquê vivem como 

Racionais, por estarem ligados ao MUNDO RACIONAL, 

por estarem ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, 

recebendo toda a orientação necessária para o bom viver, 

enquanto aí na Terra permanecerem com esse corpo que 



256 
 

CULTURA RACIONAL – 20º O 

 

 

desconheciam o porquê dele. Hoje sabem o porquê do 

corpo e da vida de matéria. A matéria, conhecem 

perfeitamente o lugar dela. 

 

Agora, vejam que barafunda era a vida da matéria 

inconsciente. Que barafunda! Que balbúrdia entre todos! 

A balbúrdia era tão grande, que ninguém se entendia e 

muitas vezes nem a si mesmo. 

 

Então, julgavam-se uns seres perdidos, por não 

saberem o porquê eram assim. Não sabiam por que 

estavam assim, nem sabiam como iam endireitar esse 

estado de coisas e dizendo muitas vezes: ―- Isto não há 

quem endireite, porque de muito vem tudo cada vez pior. 

Na vida da matéria só se espera o pior, cada vez mais.‖ 

 

Assim era a vida de inconsciência, de quem não sabia 

o porquê que nasceu em cima dessa terra e nem para quê. 

Vivendo por terem vida, muitas vezes, desgostosos com a 

vida e dizendo consigo mesmos: ―- Para que eu nasci neste 

mundo? Só mesmo para perder tempo. Que é que estou 

fazendo aqui, neste mundo? Estou aqui com esta falsa 

vida, vivendo de ilusões, de aparências e de sonhos, nesta 

vida estúpida, assim desta maneira, em que a cegueira é 

tanta, que ninguém sabe o que faz, ninguém sabe o que 

diz, e por isso, hoje é uma coisa, amanhã é outra e depois 

outra.‖ 

 

Assim, muitos, desanimados da vida, tinham até, 

muitas vezes, raiva de viver e então, diziam o seguinte: 

―- Se a vida fosse boa eu teria prazer de viver, mas como a 

vida é de sofrimento, em certas horas de desespero, passa 

até o prazer de viver. Se a vida fosse boa, todos vivíamos 

bem e equilibrados e não desanimados e mal-humorados.‖ 
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A vida da matéria era uma vida de horror e de pavor. 

Era a vida do medo. a vida das surpresas agradáveis e 

desagradáveis. Muitos, na vida inconsciente, não sabiam o 

que fazer para endireitar a vida e ainda dizendo: Vivemos 

sem garantias. Não temos garantias de nada, e por não 

termos garantias de nada, a vida não vale nada. A vida é 

um sonho despertado pela surpresa, de repente, da morte. 

Então, a vida passou a ser uma sorte sem sorte, e na sorte 

sem sorte, o sofrimento derrota tudo e derrota todos.‖ 
 

E assim, nessa fase inconsciente, era a fase 

adormecida, que parecia que todos estavam dormindo de 

olhos abertos, porque ninguém sabia o porquê da vida 

ninguém sabia o porquê da existência da vida. Então, 

viviam dormindo de olhos abertos. Agora, acordaram na 

Fase Racional, mas na fase de animal, na fase 

inconsciente, viviam dormindo sempre, e por isso, 

sonhavam de olhos abertos e por sonharem se iludiam e 

viviam de ilusões. A vida tornou-se um requeijão tão duro 

que parecia que nunca saía disso; que nunca passava disso. 

Vivendo nessa desorganização, nesse digladiamento da 

vida, e por assim viverem, a vida tornou-se um pedestal de 

ruínas, por tudo acabar mal e não bem, por ser da própria 

matéria que por si mesma se destrói. 

As ruínas dilacerantes da vida da matéria e o 

dilaceramento da vida, os tormentos da vida, os queixumes 

dia e noite da vida, e o rosário de ruínas, envolviam a 

própria vida, que é a vida de ruínas, a vida da matéria. 

Ruínas essas, que muitos chegavam ao ponto de não 

agüentar, não suportar e dizendo o seguinte: ―- Quem nos 

fez assim, sofredores como somos, não teve mais o que 

fazer.‖ Isto, na fase de animal Racional, quando de 

verdade nada sabiam. Então, diziam: É verdade! Será que 

este cavalheiro que nos fez assim, sofredores e mortais, 
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tem prazer de nos ver sofrer tanto assim? Eu acho que 

tem.‖ Diz outro: Quem nos fez assim, se não tivesse prazer 

de nos ver sofrer, não nos fazia assim. Fazia-nos de outra 

forma certa e não desta forma errada, em sermos 

sofredores e mortais.‖ 
 

E assim, muitos com esses argumentos e outros mais, 

chegavam ao ponto de negar até a si mesmos. Como quem 

diz: ―- Como eu posso dizer o que sou? Eu não sei por que 

assim sou.‖ 
 

Então, fazendo uma infinidade de conjecturas e 

comparações, ainda mais diziam: ―- Não se pode admitir 

coisa alguma como certa, enquanto nós não soubermos de 

onde nós viemos e para onde nós vamos, o porquê assim 

somos, o porquê estamos vivendo, o porquê deste mundo e 

o porquê de tudo. Enfim, o certo de tudo. Quando aparecer 

quem nos diga com lógica e com base e responder todas as 

nossas perguntas, fazendo perguntas e respondendo 

perguntas que não sabemos responder; então sim! Eu direi: 

o certo chegou. Este é que é o certo; está aqui o certo, 

porque encontrei tudo que eu precisava, pensava e 

desejava. Portanto, enquanto não aparecer quem nos dê 

uma justificação clara, certa, provada e comprovada do 

por que do mundo e sua criação, eu não admito coisa 

alguma.‖ 
 

Daí então, nasceram os incrédulos e os materialistas. 

Esses se atrasaram um pouco com seu modo de pensar, 

com seu ponto de vista mais ou menos certo. Esses assim 

não admitiam coisa alguma. Eram os ateus. Ateus porque 

pensavam muito. 

 

Vejam, quanta calamidade se passou na fase de 

animal Racional, na fase de experiência, na fase do 
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espiritismo, na fase inconsciente, na fase das incertezas, na 

fase dos médiuns, todos na metade do saber, aprendendo 

sempre até morrerem. 

 

Agora, o mundo entrou no seu justo caminho certo, 

na Fase Racional. 

 

Hoje, todos abrilhantados Racionalmente na Fase 

Racional, passando então a fase dos martírios, a fase das 

injustiças, a fase da matéria. As injustiças eram os 

terremotos, as enchentes, as faíscas elétricas, as doenças, 

as epidemias, as secas, o frio, o calor, por isso, a vida da 

matéria é uma vida das injustiças da natureza. Sim, porque 

ninguém sabia por que sofria. Então, dizendo: ―- Por que 

eu sofro? O que é que eu estou pagando que não sei? O 

que eu fiz para tudo isso acabar assim?‖ Então, as 

injustiças da natureza, porque ninguém sabe quem fez a 

natureza, para que existisse tudo isso de mal para 

liquidação dos seres. 

 

Vejam que não conheciam, e então, pensavam assim 

dessa maneira, por desconhecerem o porquê assim são. 

 

Agora, conhecem o porquê assim são, e já pensam de 

forma diferente. Sim, porque ninguém se conformava com 

o sofrimento, pois o sofrimento não faz graças para 

ninguém rir. Então, se revoltavam e faziam estas perguntas 

sem respostas. 

 

Agora, hoje, todos esclarecidos, sabem perfeitamente 

o porquê de tudo isso, de onde vieram e para onde vão. 

Conhecem o roteiro da deformação, e dizem agora em 

bom som: ―- Os culpados de estarmos assim, somos nós 

mesmos! Os culpados de sermos assim, somos nós 
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mesmos! Os culpados de sermos assim, somos nós 

mesmos, pelo abuso do livre-arbítrio.‖ 

 

Hoje, conhecem a razão de assim serem, mas quando 

não conheciam, faziam esses interrogatórios e ficavam 

sem explicação. A explicação era a seguinte: ―- Ninguém 

sabe por que somos assim, e temos que nos conformar de 

assim estarmos e de assim sermos. Vamos vivendo até que 

um dia chegue o conhecimento que nos possa revelar e 

explicar o porquê dessa situação de sermos seres em 

decomposição como nós somos. Há de chegar o dia. E até 

que chegou. Hoje, todos sabendo o porquê assim são, o 

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

serem o que são. 

 

Hoje, a vida deixou de ser encarada como um 

fenômeno da natureza, como quando não sabiam dar 

explicação do porquê dela. Então, diziam: A vida é um 

fenômeno inexplicável. Não há quem explique a razão da 

vida.‖ E ficavam nisso. 

 

Hoje, toda a definição exata do porquê dessa nota 

falsa que é a vida. Falsa sim, porque ficam sem ela de 

repente, sem esperar. Deitam com vida e amanhecem sem 

ela. Está ai a falsidade da vida. Na vida sempre 

aparentaram o que não são, e a vida sempre se apresentou 

o que ela não e, por todos viverem de aparências, porque 

não tinham outro remédio, por não saberem o porquê da 

vida. A vida é um triunfo passageiro, com tão pequena 

duração, e cheia de malabarismo e contradição. 

 

Hoje, todos na estrada certa, na Estrada Racional, e 

dizendo: ―- É verdade! A vida inconsciente do passado foi 

uma tristeza, devido o labirinto infernal, labirinto este que 
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nunca houve explicação.‖ Então, viviam atormentados 

com a vida e com os problemas da vida, por viverem e não 

saberem o porquê da vida. Ainda hoje, na Fase Racional, 

todos têm ciência definida do porquê desse talismã de 

matéria, do porquê desse realejo desafinado, que é a vida. 

e do porquê desse trem sem passageiro A vida é uma 

passagem, o sofrimento são as estações: estações boas e 

estações más, e por isso, temporadas más. A vida tornou- 

se um realejo. Ora música boa e ora música má: ora vida 

afinada e ora desafinada, como quem diz: ora aborrecidos, 

contrariados, nervosos e raivosos, e ora alegres, felizes e 

contentes e às vezes aparentemente. Então, a vida é um 

realejo, ora afinado, ora desafinado. Vida em comparação 

com um relógio: ora regulado e ora desregulado: ora certo 

e ora errado. 
 

E assim, o julgamento da CULTURA RACIONAL é 

Racional, porque o que é Racional é puro, limpo e 

perfeito, sem defeito. 
 

Vejam o maior e mais elevado ponto que todos 

alcançaram, o seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL, o mundo da verdadeira cultura do 

Aparelho Racional, ou seja, o ser humano. 
 

Hoje, é que estão sentindo o peso e a emoção da 

CULTURA RACIONAL, da cultura verdadeira do animal 

Racional, da cultura do seu verdadeiro Mundo de Origem, 

o MUNDO RACIONAL. É a cultura pura, limpa e 

perfeita, porque o animal Racional, ou seja, o Aparelho 

Racional, é de Origem Racional, é de origem pura, limpa e 

perfeita. A origem do ser humano é Racional, é pura, 

limpa e perfeita. E assim sendo, hoje o ser humano com 

sua verdadeira cultura, do seu verdadeiro natural de ser 

Racional, de Origem Racional. Portanto, a verdadeira 



262 
 

CULTURA RACIONAL – 20º O 

 

 

cultura do ser humano, é a cultura do mundo de sua 

origem, o MUNDO RACIONAL. Então, hoje, todos 

cientes e nascendo em todos a verdadeira cultura do seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

Com a CULTURA RACIONAL, todos vencerão 

Racionalmente e não serão nunca mais vencidos. 
 

Então, em primeiro lugar a CULTURA RACIONAL, 

em segundo lugar a CULTURA RACIONAL, em terceiro 

lugar a CULTURA RACIONAL, e sempre para sempre a 

CULTURA RACIONAL, a cultura verdadeira do 

Aparelho Racional, ou seja, o ser humano. E a cultura 

consciente, a cultura positiva, a cultura do seu verdadeiro 

Mundo de Origem. 
 

Agora, o Aparelho Racional em forma Racional, por 

estar dentro da Fase Racional, da fase de recuperação do 

animal Racional, que não sabia por que era um animal e 

vivia como animal, sem saber por que era um animal. 

 

Vejam o ponto calamitoso da cultura inconsciente, 

que nunca pôde chegar à razão do seu verdadeiro ser, por 

serem seres em desequilíbrio, seres inconscientes. Viviam 

com o progresso da inconsciência, e o progresso da 

inconsciência é o progresso de destruição, das aparentes 

consciências. É um progresso de destruição de si mesmo, é 

um progresso de inconscientes, é um progresso que ia a 

regresso, por ser um progresso destruidor sobre todos os 

pontos de vista. 
 

Vejam que o desequilíbrio era assustador, o 

desequilíbrio era impressionante, devido o progresso da 

cultura inconsciente, da cultura negativa, e por ser 

negativa, quanto mais procuravam se organizar, mais 

desorganizados; quanto mais procuravam acertar, sempre 
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por acertar, E daí, a multiplicação dos desacertos, por a 

cultura ser inconsciente. 

 

Hoje, estão vendo o porquê eram inconscientes e o 

porquê hoje são conscientes. A cultura consciente é a 

CULTURA RACIONAL, a cultura positiva sempre. 

 

E assim, hoje, destruídas todas as confusões, 

destruídas todas as dúvidas, acabando a cultura dos 

recalques, a cultura inconsciente, a cultura que sempre 

manteve a destruição dos povos e a destruição de si 

mesma. 

 

Hoje, sabendo o porquê, sentindo o porquê de tudo e 

dizendo: ―- É verdade! Com a cultura inconsciente, nunca 

poderíamos encontrar o verdadeiro certo, e por isso, a vida 

era de incertezas, sempre procurando acertar e sempre por 

acertarmos.‖ 

 

Hoje, todos com a cultura verdadeira, a CULTURA 

RACIONAL, a cultura verdadeira do Aparelho Racional, 

por ser de Origem Racional, e não com essa cultura 

inconsciente, a cultura do desequilíbrio sempre, a cultura 

que só progredia para as ruínas de todos, e por isso, o 

sofrimento se multiplicando cada vez mais, 

monstruosamente, selvagemente, a ponto de não saberem 

como poderiam resolver a paz entre todos. Todos 

querendo paz e todos sem ela! Todos vivendo agonizando, 

agoniados, E daí, o desequilíbrio imperando. 

 

Hoje, todos abrilhantados com a CULTURA 

RACIONAL, a cultura da recuperação do Aparelho 

Racional ou do animal Racional. Na Fase Racional, o 

progresso Racional é de multiplicação do bem 
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Racionalmente sempre, e a cultura do animal Racional, 

muito diferente, completamente. Diferente por ser a 

multiplicação do mal sempre ou a multiplicação dos males 

sempre, males de todas as espécies, de todas as maneiras, 

de todos os jeitos e de todas as formas, por ser uma cultura 

inconsciente. O inconsciente está na categoria de sofredor, 

sofrendo sempre, por ser inconsciente. 
 

Vejam que a cultura do seu verdadeiro Mundo de 

Origem de Racional, do seu verdadeiro natural, é tão 

diferente. E a CULTURA RACIONAL, a multiplicação 

dos puros, limpos e perfeitos. 

 

Hoje, todos dentro da Fase Racional e dizendo: ― É 

verdade! Até que chegamos no nosso verdadeiro lugar, no 

MUNDO RACIONAL.‖ 
 

Hoje, todos ligados ao MUNDO RACIONAL, 

recebendo a orientação Racional, a orientação do seu 

verdadeiro natural, por serem de Origem Racional, e tudo 

dando certo na vida de todos, brilhantemente certo, por ser 

Racional. 
 

Hoje, todos iluminados pela Luz Racional, a luz 

verdadeira do Aparelho Racional. Todos. Hoje, ligados ao 

MUNDO RACIONAL, sendo orientados Racionalmente e 

tudo dando certo sempre. 

 

E assim, essa porta varonil se abriu no Brasil, para 

recuperação dos animais Racionais, que já não estavam 

mais se agüentando com a vida que vinham levando. 

 

Vendo o mundo inteiro em convulsões, vendo as 

multiplicações das ruínas, vendo o caminhar para o caos e 

sem saberem como se livrar do caos. Tudo por serem 
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inconscientes, por serem todos inconscientes. O 

inconsciente só multiplica as minas de si mesmo. 

 

A cultura do inconsciente e a cultura inconsciente, e a 

cultura Que multiplica o sofrimento sempre, e por isso, 

ninguém vive em paz. No mundo nunca existiu paz. Existe 

a paz aparentemente, mas Verdadeiramente nunca existiu 

paz. Ninguém vive em paz, por a cultura ser uma cultura 

inconsciente, e por ser inconsciente, nunca pode 

solucionar os problemas desejados, que é a paz eterna e a 

felicidade de todos 
 

Vejam que cultura! Cultura que ia levando todos à 

agonia das agonias, por ser inconsciente, sem ter 

condições de resolver os males que vem afligindo há 

muito toda a humanidade, por a cultura ser uma cultura 

inconsciente, com a multiplicação dos males sempre, por 

ser uma cultura artificial, articulada da mente doente, da 

máquina deformada, do livre-pensador, do livre- 

imaginador, das intuições magnéticas, das aspirações 

magnéticas, tias comunicações magnéticas. Daí, tinha que 

desenvolver o mal. somente o mal. 
 

Então, a cultura inconsciente, que e uma cultura 

articulada da mente do imperfeito e cheio de defeitos, do 

deformado, do degenerado, tinha que ser uma cultura 

deformada e degenerada, por ser articulada da mente 

doente, e nunca passou de uma arte. Arte Científica e 

mirabolante de quem bola demais e o resultado sempre foi 

esse. Ninguém sabe o que faz, por não encontrar na cultura 

o que desejavam todos: a paz. 
 

Então, quanto mais falavam cm paz, mais 

guerreavam: quanto mais falavam em paz, mais todos sem 

ela, e todos desorientados. Sem equilíbrio, sem saberem o 
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que fazer, devido ser uma cultura de inconscientes, uma 

cultura sem condições de resolver os problemas desejados, 

que é a paz de todos e a definição verdadeira do mundo e 

dos seres. Daí, as confusões, as discussões, os 

desentendimentos, as brigas, as lutas, as guerras, o 

desespero e o descontrole de uma maneira tal, a ponto de 

chegarem na situação crítica de ―salve-se quem puder‖. 

Por ser uma cultura extraída da cabeça dos 

desequilibrados, por serem inconscientes, só podia 

multiplicar o desequilíbrio; desequilíbrio esse, causador do 

desmoronamento de tudo, da liquidação de tudo, e daí, 

ficando todos sem saber o que fazer e sem rumo certo. 

Vivendo com o progresso das incertezas, com o progresso 

da insegurança, com o progresso das lutas, até não 

poderem mais e no fim acabarem como verdadeiros 

guerreiros vencidos pelo sofrimento. 

 

Tudo isso, devido à cultura ser uma cultura 

inconsciente, extraída das mentes dos inconscientes. 

Inconscientes de uma tal maneira, que nunca puderam 

saber de onde vieram, como vieram, porquê vieram, para 

onde vão, como vão e porquê vão. Nunca puderam saber, 

dentro da cultura dos inconscientes. Nunca souberam o 

porquê estavam nessa categoria ridícula de animal, por a 

cultura ser inconsciente. Nunca souberam o porquê eram 

Animais. Então, viviam perguntando uns para os outros: 

―- Por que eu sou um animal Racional?‖ Nunca houve 

resposta com base e com lógica. Tudo por a cultura do 

animal Racional ser uma cultura de animal, uma cultura 

inconsciente, uma cultura negativa. E por ser inconsciente, 

sempre em experiências para acertar ou não, sempre em 

pesquisas para acertar ou não, por serem inconscientes. O 

inconsciente vive de experiências e de pesquisas para 

acertar ou não. Daí, a multiplicação dos sacrifícios, a 
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multiplicação da destruição, a multiplicação das ruínas e 

de tudo enfim. O bem existente dentro da cultura 

inconsciente é aparente. 

 

Por serem inconscientes, todos vivendo na incerteza 

de tudo; por serem inconscientes, todos em experiência; 

por serem inconscientes, todos na dúvida de tudo, por ser 

uma cultura inconsciente, e por ser inconsciente, sofrendo 

sempre. 

 

Vejam que a cultura do animal serviu muito para a 

lapidação do animal Racional. Não é que não serviu. Foi 

muito útil e necessária para lapidação do próprio animal 

Racional, para a lapidação das feras. Tudo foi necessário, 

tudo foi útil, tudo foi muito bom para a lapidação do 

animal Racional. A cultura inconsciente foi muito boa 

para a lapidação do animal, para depois da lapidação vir o 

amadurecimento, E daí, passar para outra fase, que é a 

Fase Racional. 
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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, e 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 benefício nenhum trazem, entrem com 

este assunto, o conhecimento da salvação eterna, da 

IMUNIZAÇÃO RACIONAL, para o bem de todos e de si 

mesmos. 

 

Expliquem as verdades que aqui estão expostas, com 

a máxima delicadeza, conversando com calma para atrair a 

atenção e 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 espírita comunica-se com os habitantes do mundo 

por meio de irradiações e os Habitantes do MUNDO 

RACIONAL fazem suas comunicações através da 

Imunização. A irradiação é aí desse mundo elétrico e 

magnético e a Imunização é do MUNDO RACIONAL, 
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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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A FASE DE APARELHO RACIONAL 

 

 

 

 

 
 

Vejam o tempo que passaram com todos esses 

transtornos. A cultura de todos era a cultura das 

aparências, porque era inconsciente. 

 

Então, a cultura verdadeira do Aparelho Racional, é a 

cultura do mundo de sua origem, a CULTURA 

RACIONAL. Essa sim equilibra o animal Racional. 

 

É justamente para recuperação do animal Racional, 

para que de animal ele passe para Aparelho Racional. 

Como Aparelho Racional está ligado ao MUNDO 

RACIONAI, e orientado pelo seu verdadeiro Mundo de 

Origem, E daí, tudo dando certo Racionalmente, por ser a 

verdadeira vida consciente, por receber todas as 

orientações precisas do MUNDO RACIONAL, do mundo 

verdadeiro da origem do Aparelho Racional. 

 

A cultura inconsciente foi muito boa e precisa para 

lapidação do animal Racional, e a cultura consciente para 

recuperação do animal Racional. A cultura consciente é a 

CULTURA RACIONAL e a cultura inconsciente é a 

cultura do animal Racional, a cultura feita pelo animal 

Racional, a cultura de animal, a cultura inconsciente, por 
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ser extraída da mente do animal Racional, e por isso, tudo 

certo aparentemente e tudo errado verdadeiramente. 
 

Hoje, todos com a cultura consciente, vivendo felizes 

e contentes Racionalmente, por serem orientados 

Racionalmente pelo seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. A CULTURA RACIONAL é a 

cultura consciente, é a cultura do equilíbrio total, e a 

cultura do animal Racional é a cultura inconsciente, a 

cultura do desequilibrio total, por isso, eis a razão do 

mundo estar como está, atravessando as horas mais negras 

de sua existência, as horas mais pretas de sua existência. 

Todos sofrendo, cada um de sua maneira, do seu jeito, de 

sua forma, por ser uma cultura sem condições de 

equilibrar ninguém, por ser uma cultura inconsciente, 

saída da mente do animal Racional, que por ser animal, 

por estar nessa categoria, é um inconsciente, e daí, a 

multiplicação do sofrimento sempre, a multiplicação das 

ruínas, das monstruosidades e das catástrofes. 
 

Vejam que confusão. A cultura inconstante, 

causadora das confusões e do desequilíbrio, a cultura 

negativa, e daí, o negativismo imperando universalmente. 

Por isso, hoje está certo e amanhã não; hoje é bom e 

amanhã não; hoje presta e amanhã não presta; hoje vale 

tudo e amanhã não vale nada. A cultura do inconsciente, a 

cultura dos sonhos, das aparências, das fantasias, da vida 

falsa. 
 

Mas, tudo isso é muito necessário, muito preciso, 

para lapidação das feras bravias, para formar o equilíbrio 

aparente, ilusoriamente. Daí, as conseqüências dos males 

da humanidade. Todos confusos e a multiplicação das 

confusões, dos desatinos, dos desacertos, de uns contra os 

outros, por todos estarem sob a negatividade de uma 
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cultura inconsciente e incapaz. Eis a razão dos 

desequilíbrios, das monstruosidades e das selvagerias. 

Mas, tudo foi preciso para lapidação do animal Racional, 

para lapidação das feras humanas. A culpa de existirem as 

feras humanas é a cultura inconsciente. A cultura 

inconsciente nunca poderia consertar ninguém, por ser 

uma cultura inconsciente. Aparentemente parecia 

endireitar, mas tudo era aparência só, parecendo ser aquilo 

que não era e nunca foi, por ser certo aparente. Tudo isso 

foi preciso e necessário para a lapidação do animal 

Racional. 

E assim, a CULTURA RACIONAL é a cultura do 

desenvolvimento do Aparelho Racional. Desenvolvendo- 

se, torna-se um ente em vida aí na matéria, mas 

equilibrado Racionalmente, e uma vez equilibrado 

Racionalmente, o progresso é Racional, é o progresso 

consciente, o progresso do bem eterno, por ser Racional. 

Uma vez equilibrado Racionalmente, tudo vive 

Racionalmente, vindo o prolongamento dos anos de vida, 

por tudo dar certo na vida de todos. E uma vez tudo dando 

certo, vem o prolongamento dos anos de vida, por ser um 

progresso consciente, um progresso Racional. 
 

Racional quer dizer: puro, limpo e perfeito. Vem o 

equilíbrio da vida, mas não que na matéria haja puros, 

limpos e perfeitos. Não! Na matéria não há puros, mas o 

equilíbrio é coisa diferente, o equilíbrio pode ser perfeito 

com a CULTURA RACIONAL. Então, alcança o 

equilíbrio total de um ser Racional. Embora materializado, 

mas ligado ao seu verdadeiro Mundo de Origem e 

orientado pelos Habitantes do MUNDO RACIONAL. 

Começando, então, tudo a dar certo na vida de todos, 

porque o que faz o sofrimento são os desacertos de tudo, a 

dúvida de tudo, a inexperiência de tudo, a inconsciência de 
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tudo e sobre tudo. Daí é que provém o desequilíbrio, e 

havendo o desequilíbrio, há o sofrimento e a multiplicação 

do mesmo. 
 

Então, nunca, na fase de animal Racional, podiam 

arranjar meios e modos para pôr termo ao sofrimento, por 

ser uma fase inconsciente, de desequilíbrio, e tinha que 

multiplicar o sofrimento. Mas, tudo isso foi muito bom, foi 

preciso existir tudo isso para lapidação do animal 

Racional, para que o animal depois de lapidado, pudesse 

alcançar a Fase Racional e entrar para outra categoria, a de 

Aparelho Racional. 
 

Hoje, não podem existir mais desacertos para os que 

já estão no MUNDO RACIONAL. Agora, para os demais 

conseguirem a ligação ao MUNDO RACIONAL, têm que 

ler e reler para se desenvolverem Racionalmente. Então, 

depois de desenvolvidos são ligados ao seu Mundo de 

Origem, recebendo todas as orientações precisas para o 

seu equilíbrio na vida da matéria. 

 

Assim, a fase de animal Racional passou, mas 

ficaram aí os feitos da fase de animal, que como estão 

vendo, todos em liquidação, tudo em liquidação, por a fase 

de animal Racional já ter sido liquidada há muito e os seus 

feitos ficaram em liquidação também. Daí, a 

desorientação, o desentendimento, as lutas, as guerras, as 

confusões, as brigas, as mortes, os crimes, os desastres 

artificiais e naturais. Enfim, um pandemônio infernal, até 

que conheçam a fase de recuperação do animal Racional, 

que é a Fase Racional. 
 

Hoje, todos cientes e conhecedores do MUNDO 

RACIONAL, O mundo verdadeiro da origem dessa 

deformação Racional. Todos sabendo o porquê assim 



276 
 

CULTURA RACIONAL – 20º O 

 

 

ficaram como estão, nessas condições lamentáveis de 

degeneração Racional. Tudo que se multiplica, diminui, 

enfraquece, degenera e desaparece. Assim, estava a fase 

de animal Racional. 
 

Hoje, todos cientes do porquê de todos esses 

contratempos contemporâneos de longos tempos. De toda 

essa justificação do passado, do presente e do futuro. Tudo 

aí esclarecido. O porquê desse apodrecimento material; 

apodrecimento esse, que ninguém, na categoria 

inconsciente, vivia satisfeito. Todos insatisfeitos e 

aparentando satisfeitos. Um sofredor na categoria de 

sofredor, não pode ter satisfação. A satisfação é toda 

aparente, aparentando estar sempre satisfeito e sempre 

insatisfeito, ou além de insatisfeito. Quem vive insatisfeito 

fica desequilibrado, e o desequilíbrio faz com que seja um 

insaciável, e o insaciável não está satisfeito com coisa 

alguma. Hoje está satisfeito e amanhã não; hoje pensa que 

está satisfeito, já amanhã não está. E desta forma a 

insatisfação era reinante, por estarem na categoria 

inconsciente de animal Racional. 
 

O animal, por ser animal, tinha mesmo que viver 

assim, insatisfeito, agonizando sempre, agoniado sempre, 

por isso, por aquilo ou por aquilo outro. O animal, por ser 

animal, nunca poderia ter sossego, por o animal ser 

inconsciente. Por ser animal, tinha mesmo que viver mal. 

Aparentando estar bem, aparentando viver bem, e vivendo 

assim horrivelmente, sentindo uma coisa e aparentando 

outra. Tudo isso, uma verdadeira consumição de vida e de 

tudo enfim. 
 

Hoje, sabendo e conhecendo o porquê ficaram assim, 

o porquê foram feitos assim e o porquê de terem ficado 

nessa dúvida de sempre, porque tinham mesmo que viver 
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assim, até que chegasse a fase consciente para o 

esclarecimento do porquê da vida do animal assim ser. 
 

Agora, todos fora das ruínas das ruínas, por estar aí a 

fase consciente, a Fase Racional. 
 

Todos já esperavam há muito uma grande 

modificação no mundo, porque assim como iam vivendo 

não tinham prazer nem gosto de viver. Não sabiam onde 

iam parar com a multiplicação dos desacertos, e daí, a 

multiplicação do sofrimento. Não sabiam onde iam parar 

com tantos males, a ponto de todos viverem sonhando, 

sobressaltados, desconfiados, aflitos, preocupados e 

nervosos, nesse desequilíbrio infernal, na dúvida de tudo, 

desconfiados de tudo, até do equilíbrio, e dizendo muitas 

vezes: ―- Aonde vamos parar com tantos desacertos e com 

a multiplicação dos mesmos? As ruínas se multiplicam e o 

desassossego é infernal. Quando é que vamos alcançar a 

paz verdadeira, que sempre foi o ideal do animal 

Racional?‖ 
 

E assim, todos lutando em busca de melhoras, em 

busca de dias melhores, em busca de uma vida melhor, e 

tudo se multiplicando de pior para pior. Então, muitas 

vezes, parando e dizendo: ―- Por que nós assim somos?‖ 

Ninguém sabia dizer o certo. ―- Onde vamos parar com 

esta vida sem garantia de coisa alguma? Todos estamos 

aqui expostos a todas as ruínas. Onde vamos parar? Cadê 

nossa defesa? Não temos onde nos agarrar nem com quem 

contar.‖ Não encontravam ninguém, e diziam: ―- É 

verdade! Esta vida é cada um tratar de si mesmo, se puder, 

e olha lá!‖ 

 

Hoje, chegou em mãos de todos a evolução certa, a 

evolução Racional. Chegou o conhecimento de todos do 



278 
 

CULTURA RACIONAL – 20º O 

 

 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. Todos agora tendo com quem contar, que é 

com seu verdadeiro Mundo de Origem, e tendo onde se 

agarrar, que é com os Habitantes do MUNDO 

RACIONAL, os seus irmãos. 

 

Então, hoje, está definida a situação do ser humano. 

Uma vez ligados ao MUNDO RACIONAL, sendo 

orientados em tudo, para que vivam bem e não mal. 

 

Hoje, todos alegres, felizes e contentes, por terem a 

definição de sua situação e do mundo que habitam, do 

mundo de matéria, da deformação Racional. 

 

Hoje sim! Vivem conscientes, porque sabem de onde 

vieram parar aí dentro desse buraco e para onde vão. 

 

Hoje é lindo. Todos sorrindo, alegres, contentes, 

tranqüilos e calmos, porque sabem o porquê estavam 

vivendo aí nessas condições. 

 

Olhe! Veja bem! A grande mudança que você fez. 

Como você era e como você é. Hoje, você está tão 

diferente como do preto para o branco. Olhe como tem 

melhorado em tudo. Olhe como vai melhorando em tudo. 

Olhe as glórias que tem tido. Olhe as soluções dos 

problemas de sua vida. Olhe como você era e olha como 

você é hoje, tão diferente do que era. Veja como você 

vivia e veja como você vive hoje, tão diferente. Quem viu 

você e quem vê você. Agora diz você: ―- É isto mesmo!‖ 

E EU aqui olhando para você. Você pensa que está 

sozinho? Não está sozinho, não! EU estou aí, juntinho de 

você, espiando todos os seus passos, todo o seu 

pensamento, toda a sua trajetória. Estou aí juntinho. Não 
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precisa rir não! Você está achando graça? De satisfação, 

de alegria e de emoção? Não precisa também chorar, 

porque sabe que EU estou aí dentro de você. Não precisa 

ficar emocionado. 
 

E assim, vejam como tudo se modifica e como tudo 

se modificou. 
 

Hoje, você é o que nunca esperava ser. Hoje, você 

vive como nunca esperava viver. E assim são todos e 

muito mais ainda vão mudar para o bem, em lerem e 

relerem; em lerem e relerem, vão mudar muito mais ainda. 

 

Vejam o que é a CULTURA RACIONAL, a cultura 

do seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL, de onde você saiu e de onde você veio para 

parar aí como está. Agora, você sabe o porquê foi parar aí, 

porque está na fase de recuperação do animal Racional, na 

fase consciente, na Fase Racional. E assim são todos. 

Tudo muda, todos mudam, todos se modificam e tudo 

enfim. 
 

A vida somente é ruim na fase de animal Racional, na 

fase inconsciente. Um inconsciente está na categoria de 

sofredor e sofre sempre. Sofria sempre, agora não, porque 

está na fase consciente, na Fase Racional, na fase da 

abolição do sofrimento, por estarem ligados ao MUNDO 

RACIONAL. Na fase inconsciente, na fase de animal 

Racional, estavam ligados à matéria, por isso, estavam na 

categoria de animal. 

 

O animal é ligado à matéria, o animal é materialista, 

vive para a matéria, e por isso, é um animal, é um 

inconsciente. O animal é ligado à matéria, e uma vez 

ligado à matéria tem que viver mal, porque a matéria é de 
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origem do mal, e daí, multiplicando o mal de si mesmo 

sempre, multiplicando as ruínas para todos. 

 

Na Fase Racional já não são mais animais, e sim, 

Aparelhos Racionais, ligados ao MUNDO RACIONAL. 

Estavam na fase de animal Racional, ligados aí ao chão, 

ligados aí à lama, por estarem na categoria de animal 

Racional. 

 

O animal só olha para o chão, não olha para cima, 

porque é animal. O Aparelho Racional é que olha para 

cima, aparelhado pelo seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. 

 

Então, na categoria de animal, vivendo mal, e por 

isso, na categoria de sofredores, ainda mais viviam 

dizendo: ―- A vida é de sofrimentos e de tormentos até 

morrer.‖ Continuavam filosofando e dizendo: ―- Isto é 

uma provação que todos estão passando.‖ Dizia o outro: 

―- Será que no mundo inteiro todos estão em provação? 

Por que todos sofrem? Todos estão em provação?‖ 

 

Confundiam a lapidação com provação. 

 

Hoje, todos dentro do MUNDO RACIONAL, todos 

ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, todos 

orientados Racionalmente e tudo dando certo na vida de 

todos. Quem vive certo vai bem sempre e quem vive 

errado vai mal sempre. 

 

Então, o errado é da fase inconsciente, da fase de 

animal inconsciente, quando viviam todos errados, por 

isso todos sofrendo. Agora, na fase consciente, todos 

certos e tudo dando certo na vida de todos, Racionalmente. 
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A vida, agora, tornou-se uma vida Racional, por 

estarem todos na Fase Racional, na fase de recuperação do 

animal Racional. E assim sendo, tudo brilhando 

Racionalmente e todos vivendo Racionalmente, por 

receberem todas as orientações precisas, para o seu bom 

viver na vida da matéria. 
 

Agora, tudo é belo, tudo é lindo, tudo é sublime, tudo 

é bom, porque tudo é Racional. O que é Racional é puro, 

limpo e perfeito. E assim sendo, o equilíbrio de todos hoje 

é Racional. A parte positiva, a parte consciente, a parte 

que ilustra todos Racionalmente. 
 

O mundo atravessou a fase primária da sua 

temporada na vida da matéria, que foi a fase de animal 

Racional. Essa foi uma das fases primitivas da 

humanidade, para que chegasse o amadurecimento 

completo e daí, conhecessem a Fase Racional, porque 

todas as fases têm princípio e têm fim. 
 

A fase primária, do animal Racional, teve o seu 

princípio e teve o seu fim, por ser primário, como todo o 

curso primário teve o seu princípio e o seu fim. Foi daí, 

que alcançaram o curso secundário, ao terem o contacto 

com o mundo do Astral Superior. Com o contacto do 

mundo do Astral Superior evoluíram muito. Estavam 

ligados aí ao curso primário, que é o espiritismo, e ao 

curso secundário, que é o Astral Superior. Do Astral 

Superior evoluíram de uma tal maneira, que alcançaram a 

Meta Final da vida do espiritismo, da vida das 

experiências, do curso primário, que foi a fase de animal 

Racional; alcançaram o MUNDO RACIONAL. 

 

A fase de animal Racional, por ser um curso 

primário, tinha que evoluir, e evoluindo, alcançaram a 
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parte secundária, e da parte secundária ao curso superior, 

que é o mundo verdadeiro da origem do ANIMAL 

Racionai, ou seja, a Fase Racional, de Aparelho Racional. 
 

Agora, todos evoluídos e integrados no MUNDO 

RACIONAL, no seu verdadeiro Mundo de Origem, por 

serem de Origem Racional. Todos vivendo alegres, felizes 

e contentes, por chegarem no ponto máximo, no expoente 

da razão do ser, da razão de ser Racional, embora 

degenerados ou deformados, mas de Origem Racional. 
 

E assim, vivendo todos Racionalmente, por estarem 

dentro da Fase Racional, a fase consciente, a fase positiva, 

a fase que desenvolve todos na certeza de tudo. 

 

Hoje, não há mais o que havia na fase primária, de 

animal Racional. Hoje, não há mais desconfiança. Hoje, 

não há mais desentendimento. 
 

Hoje, todos livres do negativismo do curso primário, 

que foi a fase de animal Racional. Na fase de animal 

Racional, por ser um curso primaríssimo, é que nunca 

tiveram a definição verdadeira do seu ser, a verdadeira 

definição do mundo que habitam e a definição do porquê 

são seres de matéria. O curso primário, por ser curso 

primário, é curso de lapidação, de quem está aprendendo e 

que está sendo lapidado. 

 

Assim foi esse curso primário. Todos aprendendo 

sempre até morrer e sem concluírem o verdadeiro saber, 

por estarem em um curso primaríssimo. No curso 

primário, que é a fase de animal Racional, nunca puderam 

saber de onde vieram, como vieram, por que vieram parar 

em cima dessa terra, e muito menos para onde iam ou para 

onde vão. Nunca souberam, por estarem num curso 
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primário e quem está num curso primário, vive 

aprendendo a vida inteira e morre sem nada saber ou 

concluir o verdadeiro saber. Para concluir o verdadeiro 

saber, só mesmo o curso superior, o curso Racional, de 

puros, limpos e perfeitos. Então sim! Mas no curso 

primário é como estão vendo. Viviam sofrendo a vida 

inteira sem conhecerem a causa do sofrimento, o porquê 

da causa e o porquê da origem da causa, nunca 

conheceram, nunca souberam, no curso primário, que por 

ser primário, é que eram animais Racionais, vivendo aí a 

vida inteira sem saberem o porquê são animais Racionais. 

 

Vivendo nesse curso primário, mantinham todos os 

mistérios sem solução, porque o curso primário não dá 

conhecimentos nem soluções de coisa alguma. 

 

E assim, viveram essa temporada toda com esse curso 

primário, que foi a fase de animal Racional, sem definirem 

e conhecerem o que desejaram conhecer e o que 

desejavam definir, que só mesmo na CULTURA 

RACIONAL pode ser definido. 

 

Então, na CULTURA RACIONAL, está definida a 

situação do porquê do ser animal Racional, do porquê de 

serem seres de matéria, do porquê do mundo e do antes de 

ser esse mundo deformado, o que era. No curso superior, 

que é a CULTURA RACIONAL, vão conhecer o antes de 

serem o que são, o que eram, a sua origem e a sua 

formação. Antes de ser lua, o que era, a sua origem e a sua 

formação. Antes de ser estrelas, o que era, a sua origem e 

a sua formação. 

 

O antes de ser água, o que era; antes de ser pedra, o 

que era: o antes de ser vegetal, o que era. A origem de 
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tudo e antes da origem, o que era tudo, e porquê se 

transformou nesse tudo que aí está e que o animal 

Racional por estar na categoria de animal, por estar no 

curso primário, não sabia o porquê. Não sabia porquê, por 

sua categoria ser primarista ou do primarismo. 

 

Vejam que hoje, na CULTURA RACIONAL, é que 

estão tendo o conhecimento verdadeiro da solução de tudo 

e todos os seres. O antes de ser sol, o que era; o porquê da 

origem do sol. O que era antes de ser lua. O porquê de sua 

formação. 

 

E assim, o conhecimento do ser completo de tudo o 

que era, só na CULTURA RACIONAL. 

 

Vejam que a definição do mundo e sua criação está 

na CULTURA RACIONAL. A CULTURA RACIONAL 

é uma cultura consciente, e a cultura do animal é uma 

cultura inconsciente, e por ser inconsciente, é uma cultura 

primária, é um primarismo em que ninguém sabia o 

porquê da sua existência em cima dessa terra: o porquê da 

terra, o porquê da água, o porquê de tudo que ninguém 

sabia. Viviam aí igual a um outro vegetal qualquer, 

pensando serem o que nunca foram. Daí as confusões, 

porque quem vive de aparências vive confuso, quem vive 

de ilusões vive confuso, quem vive de sonhos vive 

confuso, quem não sabe por que vive, vive confuso, quem 

não sabe de sua existência vive confuso, quem não sabe de 

onde veio, vive confuso, quem não sabe para onde vai, 

vive confuso, e assim sucessivamente. 

 

Quem não sabe o porquê de coisa alguma que existe 

no mundo, vive confuso, e por isso, o primário é confuso. 

O ser que só conhece o curso primário é confuso, e tem 
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que ser confuso, porque é inconsciente. O inconsciente é 

um bicho, e o bicho vive aprendendo sempre até morrer, 

mas o bicho tem sempre que aprender. Então, para que o 

bicho conheça o porquê da existência do mundo em que 

vive e o porquê do seu ser, tem que conhecer o que é 

CULTURA RACIONAL. Ler e reler para saber a razão e 

o porquê da existência do mundo e sua criação. 

 

Vejam que luta! Que luta titânica e satânica no curso 

primário. No curso primário, por serem atrasados, criaram 

e inventaram uma porção de coisas, a ponto de inventarem 

até satanás. O satanás só existe para aquele que não tem o 

conhecimento da CULTURA RACIONAL. 

 

As filosofias, como estão vendo, inventaram o 

inferno e o céu. O inferno é o satanás e o céu é o criador. 

Tudo isso, invenção bíblica do curso muito primário, em 

que o povo se embebedou por esses contos, por essas 

histórias. Ficaram embebidos, e quem fica embebido, fica 

fanático, e um fanático não sabe e não conhece o seu 

lugar, não bota as coisas no seu lugar. 

 

Vejam que tudo tinha que chegar ao seu dia de 

conhecer o porquê da existência de tudo. Então, nesse 

curso primário, que é a fase de animal Racional, nunca 

souberam definir a razão ou o porquê do mundo, e a razão 

ou o porquê dos seres que o habitam. Sabiam que 

existiam, mas não sabiam por que existiam; sabiam que 

tinham vida, essa vida aparente, essa vida provisória, mas 

não sabiam o porquê dela, e assim sucessivamente. 

 

Vejam quanta asneira proporcionada pelo atraso de 

um curso e primeiro plano, que é o curso primário; os 

primeiros passos para alcançarem o conhecimento do 
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porquê da vida, do porquê do mundo, do porquê de tudo e 

do porquê de todos. 
 

O mundo é uma família só. Qual é a família? E a 

Racional. 
 

Quem está no curso primário tem sede de saber, mas 

no curso primário não passavam disso. Andavam muito, 

procurando conhecer tudo para ficarem na mesma, porque 

não desvendavam o princípio da origem do ser de animal 

Racional, a origem do mundo que habitam nem o porquê 

dele. Ficavam aí, vagando nesse curso, como aventureiros 

fracassados que não saíam disso e perguntavam a um 

qualquer: ―- Por que existe este mundo?‖ Ninguém sabia 

responder. ―- Quem fez este mundo?‖ Ninguém sabia 

responder. ―- Por que nós somos assim?‖ Ninguém sabia 

responder. Por que nós somos de matéria?‖ Ninguém sabia 

responder. Por que nós geramos, criamos e vivemos assim 

nestas condições?‖ Ninguém sabia responder. ―- Por que 

eu assim sou?‖ Ninguém sabia responder. ―- Por que o 

mundo assim é?‖ Ninguém sabia responder. ―- Por que 

todos assim são, diferentes uns dos outros?‖ Ninguém 

sabia responder. 

 

O curso primário sempre manteve esses mistérios 

todos, esses enigmas todos sem respostas, por ser um 

curso primário. 
 

Existem muitas lendas, muitos contos, muitas 

histórias para ficarem na mesma, porque o curso primário 

não podia e não tinha recursos para solucionar o porquê da 

vida do animal Racional. 

 

A vida Racional é uma vida orientada pelo MUNDO 

RACIONAL. A pessoa recebe toda orientação Racional 
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precisa e necessária, para o seu equilíbrio e bom viver na 

vida da matéria. 

 

Torna-se então uma vida consciente, porque a 

orientação é consciente, e por assim ser, tudo dará certo na 

vida de todos, vivendo felizes e contentes para sempre, por 

receberem a orientação consciente, a orientação Racional, 

do seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 
 

A vida se torna bela, grandiosa, sublime e todos 

felizes e contentes para o resto da vida, por viverem 

equilibrados e tudo dando certo na vida de todos. Essa é 

que é a vida Racional, a vida consciente, a vida 

equilibrada Racionalmente, por receberem a orientação 

consciente, a orientação do MUNDO RACIONAL, dos 

seus habitantes puros, limpos e perfeitos; habitantes da 

eternidade, do mundo eterno, o MUNDO RACIONAL. 
 

Assim, o conhecimento de CULTURA RACIONAL, 

é um conhecimento de ligação do ser humano, ou seja, o 

Aparelho Racional, ao MUNDO RACIONAL, ao seu 

mundo verdadeiro de origem, vindo assim o bom viver e 

todos com o máximo prazer de viver, vivendo felizes, 

alegres, contentes e satisfeitos. Esta é que é a vida 

Racional, a vida da multiplicação do bem, do bem acima 

de tudo, do bem de todos, do bem de tudo e sempre bem. 
 

Vivendo todos cordialmente dentro da Fase Racional, 

a fase mais brilhante que chegou na vida material, a Fase 

Racional. Todos triunfando sempre, Racionalmente, com 

equilíbrio Racional. 

 

O desequilíbrio foi da fase inconsciente, da fase de 

animal Racional. Aí sim, a orientação era do fluido 
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animal, do fluido elétrico e magnético; a orientação, por 

ser do fluido animal, desse conjunto elétrico e magnético 

deformado ou degenerado, é que viviam 

inconscientemente. A vida inconsciente é a vida do 

animal. Por estarem ligados ao fluido animal, ao elétrico e 

magnético, pensavam como animal, pensavam como feras 

e daí, a desumanidade, o desequilíbrio e as ruínas em 

multiplicações. Estavam ligados ao fluido animal, que, 

como já sabem, é a parte animal do corpo do ser humano, 

o fluido elétrico e magnético. 
 

Estavam ligados a esses dois fluidos, fluidos do 

animal, e por isso, o ser humano pensava muitas vezes 

como um animal, procedia às vezes pior do que um 

animal, por estar ligado ao fluido animal, ao fluido do 

animal, o elétrico e magnético. Já sabem muito bem que o 

fluido verdadeiro do ANIMAL Racional é o Fluido 

Racional, o fluido do mundo de sua origem, o MUNDO 

RACIONAL. Esse é que é o verdadeiro fluido, o 

verdadeiro natural do animal Racional, ou seja. Energia 

Racional, e o fluido ou energia do animal irracional, é o 

fluido elétrico e magnético. 

Então, esses dois fluídos, o elétrico e magnético, são 

do animal irracional e a energia ou o fluido do animal 

Racional, é o fluido do mundo de sua origem, do seu 

verdadeiro natural, o Fluido Racional ou Energia 

Racional. Agora, todos estão ligados ao seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, por estarem 

aí, dentro da Fase Racional. Daí, equilibrando o corpo, e o 

fluido animal, o fluido elétrico e magnético se desligando 

do animal Racional, e este, ficando imune à energia 

animal ou à energia da deformação Racional e ligado ao 

seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 
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Hoje, estão ligados no certo dos certos, no seu 

verdadeiro Mundo de Origem. Antes, por estarem ligados 

à parte negativa, que é o fluido animal, o elétrico e 

magnético, eram animais Racionais nessa categoria 

inconsciente, E daí, o inconsciente, por ser inconsciente, 

ficava na classe de sofredores. Eis a razão de todos serem 

sofredores, por serem inconscientes, e o inconsciente 

nunca soube o porquê é sofredor, por estar nessa categoria 

de sofredor. O inconsciente nunca soube por que é mortal, 

por estar na categoria inconsciente. 
 

Então, nessa categoria de animal, é inconsciente, por 

ser animal, e por ser animal nunca soube por que é um 

animal. Um inconsciente nunca soube por que ele assim é. 

O inconsciente nunca soube o porquê nasceu em cima 

dessa terra, e muito menos nunca soube de onde veio nem 

para onde vai. O inconsciente nunca soube o porquê do 

mundo em que vive. O inconsciente nunca soube o porquê 

de sua situação assim ser, do seu ser assim ser. O 

inconsciente sempre viveu de experiências e sempre em 

experiências, de pesquisas, sempre em pesquisas e 

multiplicações de pesquisas, por ser inconsciente. O 

inconsciente sempre viveu em busca do certo e sempre 

viveu à procura do certo e sempre por acertar, por ser 

inconsciente. O inconsciente sempre viveu em 

multiplicações de experiências e mais experiências por ser 

inconsciente. 

Então, a vida do inconsciente sempre foi desconfiar 

de tudo, duvidar de tudo, ter medo de tudo. A vida do 

inconsciente é a vida do desequilíbrio, e por isso, são 

livres-pensadores. Um inconsciente nunca soube por que é 

de matéria. O inconsciente nunca soube por que assim foi 

feito. O inconsciente nunca soube de onde foi a sua 

origem. O inconsciente sempre viveu nessas condições, 
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horrivelmente, agonizando sempre, agoniado sempre, 

sofrendo nessa categoria de sofredor sem saber por que, 

por ser inconsciente. O inconsciente nunca soube o porquê 

do sol, por ser inconsciente. O inconsciente nunca soube o 

porquê da lua, por ser inconsciente. O inconsciente nunca 

soube o porquê das estrelas, por ser inconsciente. O 

inconsciente nunca soube o porquê dos planetas, por ser 

inconsciente. O inconsciente nunca soube o porquê da 

água, da terra, dos animais e vegetais, por ser 

inconsciente. O inconsciente nunca soube de que foi feito 

o sol, por ser inconsciente. O inconsciente nunca soube o 

antes de tudo assim ser, o que era, por ser inconsciente. O 

inconsciente sempre viveu nesse estado de desespero, de 

aflição e de agonia. O inconsciente sempre viveu às 

apalpadelas. 

 

Vejam a vida dos inconscientes como sempre foi uma 

vida de martírios, por serem inconscientes, de martirizados 

e martirizando, por serem inconscientes. 
 

A vida do inconsciente sempre foi de grandes lutas, 

de grandes sofrimentos, de grandes tormentos e de grandes 

batalhas. Essa é a vida dos inconscientes. 
 

A vida do inconsciente sempre foi lutar pelo nada, 

como se o nada tudo fosse, por ser inconsciente. O 

inconsciente sempre teve a matéria como seu símbolo 

acima de tudo, por ser inconsciente. 
 

Assim sempre foi a vida do inconsciente. Sempre 

lutando pelo nada, como se o nada tudo fosse, para tudo 

acabar em nada. 

 

Então, o inconsciente nunca soube o porquê desse 

nada, por ser inconsciente. O inconsciente nunca soube o 
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porquê surgiu do nada e acaba em nada, e por isso, 

perdendo tempo em lutar pelo nada, que não adianta nada, 

por tudo acabar em nada. Por ser inconsciente, vive 

lutando pelo nada, como coisa que o nada tudo fosse. 

Sofrendo pelo nada, se martirizando pelo nada, se 

acabando pelo nada, acabando sua existência pelo nada, 

como coisa que o nada tudo fosse, por ser inconsciente. 

 

Uma luta inglória. Inglorificados por viverem do 

nada e tudo acabar em nada, por serem inconscientes, por 

não saberem o porquê desse nada, e valorizando o nada 

como se o nada tudo fosse por serem inconscientes. 

 

Vejam que a vida do inconsciente é pensar ser aquilo 

que não é. É pensar ser aquilo o que nunca foi. Assim 

sempre foi a vida do inconsciente. 

 

Vejam a multiplicação da inconsciência, por serem 

inconscientes, a multiplicação das monstruosidades, por 

serem inconscientes, a multiplicação do desequilíbrio, por 

serem inconscientes. Vivendo no mundo sem dar solução 

dos mistérios, por serem inconscientes, sem poderem dar 

solução dos mistérios e dos enigmas, por serem 

inconscientes. A vida do inconsciente é toda ela negativa, 

e por isso, boje é uma coisa e depois é outra, amanhã é 

outra e depois outra, e assim sucessivamente, por serem 

seres inconscientes. 

 

Vejam que vida penosa. O domínio da inconsciência 

ia levando todos ao fracasso total, à derrota total, pelo 

progresso da degeneração, pela multiplicação dos seres. 

Tudo que se multiplica, diminui, degenera, enfraquece e, 

com o tempo, desaparece. Assim, por serem inconscientes, 

multiplicando o progresso da destruição de si mesmos, 
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pela multiplicação da poluição. Tudo isso, por serem 

―conscientes‖. O progresso é de destruição de si mesmos e 

dos seres, por serem inconscientes. Um inconsciente é 

completamente um ser negativo, por ser inconsciente. 

 

A matéria não podia ser de outro jeito. Só podia ser 

mesmo negativo, porque é um ser que por si mesmo se 

destrói, e o ser que por si se destrói, é um ser negativo. Por 

isso, hoje é novo, amanhã é maduro e depois é velho e. 

quando chega a velho, se acaba. Então, a matéria é um ser 

negativo, que por si mesmo se destrói, por surgir do nada. 
 

Qual é o valor do nada? Nada! Então, é um ser 

negativo. O nada é negativo, por ser nada. Surgiu do 

negativo e termina no mesmo. Surgiu do nada e acaba em 

nada. 
 

Vejam que precisavam ter o conhecimento e o 

reconhecimento do seu próprio ser, para saberem o porquê 

de assim serem, de tudo assim ser e de todos assim serem, 

para depois saberem o porquê da situação da vida 

calamitosa da matéria, saberem o porquê ficaram nessa 

situação esquisita e sofrerem as conseqüências, por não 

saberem dar solução do seu próprio ser. 

 

Vivendo perdidos dentro de um mundo sem saberem 

por que e sofrendo as conseqüências da falta de 

conhecimento, do porquê do mundo e do porquê de assim 

estarem com essa vida provisória que ninguém sabia, mas 

todos achavam uma coisa esquisita, porque o prazer de 

todos sempre foi de viver e não de morrer. 
 

Hoje, sabendo por que ficaram nessas condições, em 

que ninguém nunca teve satisfação de ser assim, um ser 

em destruição de si mesmo. 
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Vejam a vida do animal Racional, nessa categoria de 

sofrimento, nessa categoria de sofredor sem saber por que, 

por ser inconsciente. 

 

Hoje, então, sabendo de tudo, o porquê ficaram assim 

nessas condições, horrivelmente, em que não sabiam dar 

solução nem podiam dar solução, por serem seres 

inconscientes. 

 

Hoje, toda a solução aí em mãos de todos. Essa fase 

da vida inconsciente é uma fase primária. Primária por ser 

uma fase em lapidação. Todos sendo lapidados, para que 

depois de lapidados, depois de amadurecidos, chegassem 

na fase de recuperação, que é a Fase Racional, a fase 

consciente. Todos saem agora da fase inconsciente e 

passam para a fase consciente, a Fase Racional. 

 

Vejam quanto delírio, quanto sofrimento, quantos 

padecimentos. Um inferno dos infernos a vida da matéria, 

a vida das doenças, a vida das dúvidas, a vida sem 

garantias, a vida de aventuras, a vida das experiências, a 

vida de ruínas e multiplicações das mesmas, a vida 

provisória, a vida traiçoeira, a vida de que ninguém se 

conformava com ela, porque ninguém se conforma com o 

sofrimento e muito menos com a morte. Então, estavam 

assim, e assim tinham mesmo que mantê-la obrigados. 
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TODOS LIGADOS AO MUNDO RACIONAL 

 

 

 
Agora, hoje, tudo esclarecido. O porquê desse 

montão de ruínas, desse mundo de queixumes, lágrimas, 

dores e desesperos noite e dia. Hoje, todos cientes do 

porquê ficaram nessas condições lastimáveis de serem 

seres sofredores. Por tudo isso assim estar, ficaram 

vivendo de sonhos, de ilusões e de aparências, ficaram 

vivendo, assim, traiçoeiramente, falsamente, 

duvidosamente, desequilibradamente, nesse pantheon de 

angústias. 

 

Hoje, libertos pela fase de recuperação, a Fase 

Racional, a fase consciente, a fase de recuperação do 

animal Racional. 

 

Hoje, todos recuperados dentro da Fase Racional, 

ligados ao MUNDO RACIONAL e sendo orientados pelo 

seu verdadeiro Mundo de Origem, por estarem 

aparelhados no seu verdadeiro Mundo de Origem, por 

serem Aparelhos Racionais. Daí, todos vivendo felizes e 

contentes, por tudo dar certo na vida de todos, por todos 

serem orientados Racionalmente, por terem passado da 

vida inconsciente para a vida consciente, da vida negativa 

para a vida positiva. 

 

Agora, todos louvando o RACIONAL SUPERIOR, 

por todos estarem dentro do MUNDO RACIONAL; e uma 

vez ligados ao MUNDO RACIONAL, estão dentro do 
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MUNDO RACIONAL, do mundo verdadeiro da origem 

do Aparelho Racional. 
 

Então, agora, todos louvando o RACIONAL 

SUPERIOR e dizendo: ―- É verdade! Estamos dentro do 

nosso verdadeiro Mundo de Origem. Somos Racionais 

deformados, dentro desta deformação Racional, e agora, 

estamos ligados ao MUNDO RACIONAL, o mundo 

verdadeiro do Aparelho Racional.‖ 
 

Hoje, a vida é bela e formosa, por ser Racional. Até 

que chegou o dia de todos conhecerem o seu verdadeiro 

Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. Parecia que 

todos não saíam mais da categoria de animal Racional, 

mas tudo tem o seu dia, porque tudo tem princípio e tem 

fim. A categoria de animal Racional teve o seu princípio e 

tinha que ter o seu fim, porque tudo na matéria é assim, 

tudo que tem princípio tem fim. Findou-se a fase de 

animal Racional e entrou outra fase, que é a Fase 

Racional. Tudo progride, tudo evolui e tudo se modifica, 

até chegar no seu verdadeiro lugar. 

 

Hoje, todos rindo de alegria e de satisfação e dizendo: 

―- É verdade! Neste mundo nós não podíamos mesmo 

mais continuar.‖ 
 

Na categoria em que estavam, de animal Racional, 

não agüentavam viver como animal. O sofrimento já era 

demais e os tormentos, esses, nem se fala. Ninguém tinha 

mais sossego na fase de animal Racional; ninguém tinha 

paz na fase de animal Racional. Todos sofrendo. Cada 

qual de sua maneira, do seu jeito e de sua forma. Uns 

mais, outros menos e outros, a ponto de não agüentarem 

mais. Que fase monstruosa, desastrosa, a fase de animal 

Racional! 
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Mas tudo passa, porque tudo que tem princípio tem 

fim, e o fim chegou. Chegou o fim da fase de lapidação do 

animal Racional, que foi a fase de animal Racional, a fase 

inconsciente, a fase das loucuras, a fase das selvagerias, 

das monstruosidades e do desequilíbrio infernal. A fase de 

animal Racional é a fase inconsciente, porque só mesmo 

inconscientes é que podiam viver assim dessa maneira. 

 

Qual era a causa de viverem assim. A causa era serem 

inconscientes. O inconsciente não sabe por que vive, por 

ser inconsciente, e quem não sabe por que vive, sofre 

muito, pena muito. 

 

Hoje, todos dentro da fase de recuperação do animal: 

todos dentro da Fase Racional, a fase positiva. 

 

Vejam como viviam os inconscientes: uns contra os 

outros, sempre com a confusão reinante, sempre nas 

discussões, nas brigas, nas guerras e nos crimes. Tudo 

isso, por serem seres inconscientes. Os inconscientes não 

têm equilíbrio, e por não terem equilíbrio, vivem uns 

contra os outros. Daí, as atrocidades, as monstruosidades, 

as selvagerias e o desequilíbrio de toda a ordem. O mundo 

em chamas, o mundo dos inconscientes. O mundo em 

chamas, por viverem todos desregulados, e por não 

regularem, vivem uns contra os outros. Hoje, estão 

vivendo muito bem e amanhã já estão mal: hoje são 

amigos e amanhã inimigos, por serem seres inconscientes. 

O inconsciente é instável. Hoje é uma coisa, amanhã outra 

e depois outra. O inconsciente não tem estabilidade, e por 

isso, tudo se modifica, por serem seres em desequilíbrio, 

por serem seres em confusão reinante. Uns contra os 

outros, por estarem na categoria de bicho. O animal é um 

bicho e o bicho é inconsciente, e sendo inconsciente, 
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ninguém se entende. O desentendimento é geral, e aí, uns 

contra os outros, por nada se indispondo. 

 

Os inconscientes vivem a lutar contra si mesmos, por 

não saberem o que são e muito menos o porquê são 

inconscientes, por não saberem a causa de serem seres 

assim, nesse desequilíbrio tal. 

 

O inconsciente é fingido, e por isso vive de 

aparências; é falso, e por isso vive de aparências; é 

mentiroso, e por isso vive de aparências; é ganancioso, e 

por isso vive de aparências; é insaciável, e por isso vive de 

aparências; e quanto mais tem mais quer, por ser 

inconsciente. É invejoso, por ser inconsciente; é vaidoso, 

por ser inconsciente; é ciumento, por ser inconsciente; é 

nervoso, por ser inconsciente; é genioso, por ser 

inconsciente; é arrogante, por ser inconsciente. 

 

Assim vive o inconsciente, com uma infinidade de 

defeitos, por ser inconsciente. O inconsciente vive de 

aparências, o inconsciente vive de ilusões, o inconsciente 

vive de sonhos, o inconsciente vive de fantasias sempre, 

querendo ser melhor do que os outros, por ser 

inconsciente, por ser desregulado. O inconsciente é 

vaidoso, é presunçoso. O inconsciente pensa ser aquilo 

que não é. O inconsciente quer ser sempre aquilo que ele 

nunca pôde ser. O inconsciente quer sempre ser mais 

sabido do que os outros. Enfim, os inconscientes têm uma 

infinidade de defeitos, por serem seres desregulados, por 

estarem na categoria de animal. Por estarem na categoria 

de animal, vivem mal. porque nunca souberam por que são 

Animais, por estarem nessa categoria de seres materiais, 

de seres imperfeitos, cheios de defeitos, sem saberem por 

quê. 
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Assim é a vida do inconsciente, que por ser 

inconsciente, tem as brigas, as discussões, as implicâncias, 

as guerras, as revoluções, por serem seres inconscientes. 

 

O inconsciente nunca está satisfeito com o que tem, e 

por isso, promove os maiores absurdos, e daí, a confusão 

reinante entre todos, por serem seres inconscientes. 

 

Vejam que balbúrdia viver nessas condições. Por 

viverem assim, viviam procurando a paz a vida inteira sem 

a encontrar; viviam procurando sossego a vida inteira sem 

o encontrar, por serem seres inconscientes. 

 

O inconsciente sofre sempre, por ser inconsciente. 

Tudo isso, por estarem na categoria de animal Racional. 

 

Mas, agora, chegou a fase de recuperação, a fase da 

verdadeira felicidade do animal Racional, a Fase Racionai. 

Agora vão viver conscientes, por estarem ligados ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

Agora vão viver bem e não mal. Então, agora dizeis: 

―- Até que enfim! Deixamos de ser o que éramos, 

inconscientes, para sermos o que verdadeiramente 

devemos ser, conscientes, na Fase Racional.‖ 

 

Então, agora, morrem de alegria e satisfação, por 

estarem libertos da fase de animal Racional, por estar aí a 

fase de recuperação, a Fase Racional, a fase de 

recuperação do animal Racional. 

 

Agora sim! E que todos vão viver em paz. A paz 

Racional. Então, agora sim! Chegou a alegria de todos no 

mundo, a definição do mundo e sua criação e a definição 

dos seres. Até que enfim! 
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Hoje, tudo é belo, tudo é lindo, por todos estarem 

ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, orientados 

Racionalmente, E daí, tudo dando certo na vida de todos. 

 

O mundo já passou por várias fases. A fase primitiva, 

de monstros; a segunda fase, de selvagem; a terceira fase, 

a fase de civilizados, que é essa de animal que se acabou, e 

agora, a Fase Racional, a última fase da vida da matéria. A 

Fase Racional, onde a categoria de todos é de Aparelho 

Racional. Todas essas fases existiram com o seu 

progresso, seus modos de vida, onde foram progredindo, 

evoluindo e tudo se modificando, e com a evolução, com o 

progresso, chegaram no ponto em que estão. 

 

Em cada fase dessas tinha uma infinidade de 

modificações, de modos, de formas, de jeitos, de maneiras, 

para lapidação dos seres. 

 

Hoje, já passaram as fases piores, que foram as fases 

de lapidação do animal Racional. 

 

Agora, todos na Fase Racional, a fase de ligação do 

ser humano com o seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. Esta é a última fase, por estarem 

ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, e por assim 

ser, vem o desaparecimento do corpo de matéria. Já aqui 

estão ligados e aqui ficarão no seu verdadeiro Mundo de 

Origem. 

 

O corpo de Energia Racional, que estava dentro dessa 

deformação Racional, não está mais aí. e sim, ligado no 

seu verdadeiro Mundo de Origem. Então, cessa aí a 

fábrica dos micróbios, e não existindo micróbios, não 

existem seres, não existem vidas. 
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Hoje, ligados à eternidade ai em vida, com esse corpo 

provisório, com essa vida provisória, esperando a sua 

extinção, porque a matéria por si mesma se destrói e 

tomando voltar àquilo que eram ao seu verdadeiro natural. 
 

Começaram do nada, formaram-se em um tudo 

aparente e voltam ao nada, por serem pertences do nada. A 

matéria nada é, Aparentemente tudo é, para o 

inconsciente. 
 

Agora, o MUNDO RACIONAL ligado com o 

Aparelho Racional; o MUNDO RACIONAL ligado ao ser 

humano. E por o MUNDO RACIONAL estar ligado a 

todos aí na Terra, tudo agora é Racionai, porque a 

orientação é Racional, por estarem todos ligados ao 

MUNDO RACIONAL ou o MUNDO RACIONAL ligado 

aí a todos; o MUNDO RACIONAL ligado à Terra. 

 

Então, agora, tudo é Racional e tudo sendo Racional, 

tudo é consciente. Tudo sendo consciente, tudo dando 

certo na vida de todos. Por estarem ligados ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, que é o MUNDO 

RACIONAL, não nascerão mais aí na vida da matéria, por 

estarem ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem e já 

no seu verdadeiro lugar, no seu verdadeiro mundo, com 

seu progresso de pureza. 
 

Agora, todos recebendo a orientação Racional, a 

orientação do verdadeiro equilíbrio do Aparelho Racional. 

 

Hoje são tudo, porque são conscientes e antes não 

eram nada, por serem inconscientes. São conscientes, por 

estarem ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o 

MUNDO RACIONAL. Chegaram à Meta Final da história 

do ser humano. O ser humano sempre viveu de histórias 
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sem lógica e sem base; histórias sem pé e sem cabeça e se 

alimentou por toda essa temporada da fase de animal 

Racional, somente de histórias sem base e sem lógica, de 

contos sem base e sem lógica, e por isso, nunca souberam 

de onde vieram nem para onde vão, nunca souberam o 

porquê da existência desse mundo. Uma infinidade de 

histórias, fazendo revelações sem pé e sem cabeça, sem 

base e sem lógica; uma infinidade de contos sem lógica e 

sem base, por ser tudo isso da fase inconsciente. 
 

O povo viveu com a pança cheia de histórias, cheia 

de conversas fiadas, filosofando sem base e sem lógica, 

com uma infinidade de filosofias, com histórias e contos 

sem base e sem lógica. 
 

Assim, a inconsciência dominava todos, porque 

ficavam sugestionados por histórias, por contos e por 

bobagens. 
 

O povo viveu se alimentando com essas mentiras 

todas, e por ser mentira, o sofrimento cada vez maior, o 

sofrimento provando que tudo isso não passava de uma 

superstição de quem estava caducando, baseando-se em 

histórias como se histórias fossem verdades, fazendo 

histórias e contos sem base e sem lógica e tendo essas 

mentiras todas como se fossem verdades. Histórias para 

catequizar, amansar, para ingênuos, para 

subdesenvolvidos, para os atrasados que tinham as 

histórias como se fossem verdades e o sofrimento 

provando a nulidade disso tudo. O sofrimento se 

multiplicando, provando a nulidade de tudo, dessas 

fantasias todas sem lógica e sem base. Muitos, por 

ingenuidade, se fanatizando, se embriagando, ficando 

obsedados com histórias sem pé e sem cabeça, por 

histórias sem base e sem lógica. Histórias! Contos! 
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Os povos ficaram embebedados, embriagados. 

Embriagaram-se com histórias e contos sem base e sem 

lógica. O que não tem base, o que não tem lógica, é 

mentira. Então o povo ficou embebido, fanatizado, 

embriagado e obsedado por mentiras, por histórias que 

nunca definiram coisa nenhuma, por contos que nunca 

definiram coisa alguma. 

 

Hoje, já estão vendo e sabendo a nulidade de tudo 

isso e dizendo: É verdade! O povo estava tão obsedado, 

tão embriagado, tão embebido, tão fanatizado, que não 

dava por ela, admitindo histórias e contos como se fossem 

verdades.‖ 
 

O mundo está cheio dessas asneiras, e por tudo isso 

serem asneiras, é que o sofrimento sempre provou a 

nulidade de tudo, com a multiplicação do mesmo. 
 

Então, nessa fase inconsciente, tinha mesmo que ser 

assim, para lapidação do animal Racional. O animal tinha 

que sofrer muito para ser lapidado, para a lapidação feita 

pelo sofrimento, que é o melhor mestre. 
 

Então, tudo isso foi muito bom, foi preciso, foi 

necessário, para a lapidação do animal Racional, que com 

essas mentiras todas via o sofrimento se multiplicando 

cada vez mais. Em vez de embargar o sofrimento, que se 

fosse verdade embargaria, mas por ser mentira, nunca 

embargou, e por isso, o sofrimento se multiplicando 

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

maneiras, a ponto de todos viverem desesperados, sem 

sossego e sem esperança mais alguma de encontrar paz. 

 

Tudo isso foi necessário para lapidação, para que 

ficassem amadurecidos e desiludidos de tudo isso, E daí, 
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tivessem conhecimento da fase de recuperação, da fase 

consciente, da fase positiva, da fase do verdadeiro 

equilíbrio do Aparelho Racional e deixarem de ser 

Animais, na fase inconsciente, para serem Aparelhos 

Racionais, na fase consciente, aparelhados no seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

Então, tudo isso que existiu na fase de animal, foi 

preciso, foi necessário, foi bom, para lapidação do animal. 

O animal sempre foi muito endurecido. Então, tudo isso 

foi necessário. 

 

Hoje, todos dentro da Fase Racional, a fase de 

recuperação do animal Racional, por estarem 

amadurecidos. 

 

Todos dentro da fase consciente, de volta ao seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, 

sendo orientados Racionalmente para o bom viver, para o 

bem-viver, nesses restos de vida que ainda têm para viver 

na matéria. 

 

Sendo orientados para o bom viver, para o bem-viver, 

nesses restos de vida que ainda têm para viver na vida da 

matéria. 

 

Tudo isso era notório na fase de animal Racional. 

Tudo isso que existiu, se fosse verdade, ninguém sofreria, 

por tudo isso ser mentira, é que o sofrimento era o maior 

brilhante do dia. Muitos enxergavam isso e outros não. Os 

cultos não admitiam esses contos, essas histórias, essas 

lendas, mas os atrasados, admitindo histórias, contos sem 

base e sem lógica, como se fossem verdades. O mundo 

não tomou o seu verdadeiro lugar, com a volta de todos ao 
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seu Verdadeiro Mundo de Origem, pois ninguém estava 

ou está agüentando mais a vida turbulenta da matéria, a 

vida do desassossego, a vida do inferno em vida, a vida 

das aparências, a vida das falsidades, a vida dos sonhos, a 

vida de quem está dormindo de olhos abertos. 

 

Hoje, todos felizes e contentes por estarem dentro da 

Fase Racional. 

 

Hoje, todos só falam em Racional. 

 

Hoje, todos só falam no MUNDO RACIONAL, o 

mundo verdadeiro da origem do Aparelho Racional. 

 

Hoje, todos iluminados pela Luz Racional, pela sua 

verdadeira luz, pelo seu verdadeiro natural, do seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

Hoje, todos alegres, felizes e contentes, por se 

encontrarem no seu verdadeiro mundo, por conhecerem de 

onde saíram, que foi do MUNDO RACIONAL, para essa 

deformação Racional, e agora de volta para o seu 

verdadeiro mundo, o MUNDO RACIONAL. 

 

Todos alegres. Acabaram-se as dúvidas, acabaram-se 

as agonias, acabaram-se as desconfianças. 

 

Hoje, todos conscientes. Vivendo felizes, alegres e 

contentes, porque estão dentro do verdadeiro rumo certo, e 

quem está certo, vai certo e acaba certo. 

 

Hoje, o progresso é Racional, o progresso é 

consciente, o progresso é positivo, por tudo dar certo na 

vida de todos e todos serem orientados pelo seu verdadeiro 
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Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. Nascendo a 

Vidência Racional em todos, e todos vendo o seu 

verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. 

 

A vida da matéria não é o mundo verdadeiro do 

animal Racional, e por não ser o mundo verdadeiro, estão 

aí com essa vida provisória, de passagem. Vida sem 

garantia de espécie alguma, por não ser a verdadeira vida, 

por não ser o verdadeiro mundo dos que estão aí em 

transe, nessa transição, nesse passeio lamentável, de 

angústias, de insatisfações, de desequilíbrio infernal, que é 

a vida do animal Racional. 

 

Agora não! Agora está aí a fase consciente, a Fase 

Racional. A fase que passaram, de animal Racional, foi 

muito triste, muito triste, devido a liquidação do animal 

Racional e a liquidação de tudo em todos os pontos de 

vista. 

 

Assim tinha que ser, porque todos estavam em 

lapidação. 

 

A fase de animal Racional é uma fase inconsciente, é 

a fase de lapidação do animal Racional, para depois de 

lapidado, chegar a conhecer o seu verdadeiro natural, a sua 

origem de Racional, e conhecer o mundo do seu 

verdadeiro ser de Racional, o MUNDO RACIONAL. 

 

Vejam que tudo que existia e existe foi preciso, tudo 

foi necessário para a lapidação do bruto, do ANIMAL que 

era bruto. 

 

Agora, todos no seu verdadeiro lugar. Felizes, alegres 

e contentes, por saberem e conhecerem a causa ou o 
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porquê da fase de animal Racional, e a causa ou o porquê 

da fase consciente, a Fase Racional. 

 

Hoje, todos recebendo todas as orientações precisas 

do MUNDO RACIONAL, e todos vivendo 

brilhantemente, Racionalmente, compreendendo-se, 

entendendo-se e tudo e todos em marcha para a volta ao 

seu verdadeiro mundo, o MUNDO RACIONAL. 

 

Quando viveram na fase inconsciente, fantasiados 

pelas histórias e pelos contos, o atraso era tão grande, que 

julgavam e pensavam que estavam certos. Todo o fanático 

é assim mesmo. Julga sempre que está certo. Então, 

existem infinidades de filosofias, e todas com seus 

fanáticos. Existindo aí uma infinidade de certos, e estes 

certos faziam com que se jogassem uns contra os outros. 

Daí, muitas guerras, muitas brigas, devido estarem 

iludidos com histórias, pensando que histórias fossem 

coisas verdadeiras. Todas essas histórias e todos esses 

contos, todas essas lendas, todas essas filosofias, tudo isso, 

não passou de um anestésico, de um engambelo, para 

distrair todos, para não sentirem muito o peso da 

lapidação. 

 

Então, ficavam engambelados com as histórias, com 

os contos, sonhando o que nunca existiu e nem existe. 

Existe sim, agora a verdade, a Fase Racional, mas na fase 

de animal Racional não existia ainda o certo. Existia o 

certo aparente, o falso certo, e por isso, na fase de animal 

Racional, viviam a vida inteira à procura do certo e 

sempre por encontrar o certo, sempre por acertar. E por 

estarem sempre por acertar, vinha a multiplicação do 

sofrimento. Ninguém nunca encontrou o certo. O certo 

aparente sim, mas o certo aparente, hoje é certo, amanhã 
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não é; amanhã o certo já é outro e depois, já não é mais 

aquele. Sempre à procura do certo e sempre por encontrar 

o certo, sempre por acertar, por isso, a multiplicação dos 

desacertos e a multiplicação de todas as ruínas, do 

sofrimento de um modo geral e do desequilíbrio. 

 

Assim foi a fase de animal Racional, e por isso, o 

animal vivia a vida inteira à procura do bem e sempre por 

encontrar o bem, encontrava o bem aparente, que hoje é 

bem e mal amanhã. 

 

Todos iludidos, vivendo de ilusões, traindo a si 

mesmos. Vivendo de aparências, traindo a si mesmos. 

Vivendo de sofrimento, dos tormentos, do desequilíbrio, 

da poluição, das discussões, das brigas e das guerras. O 

desequilíbrio é total de uns contra os outros, por isso, 

todas essas histórias, todos esses contos, todas essas lendas 

do passado, serem um engambelo, um anestésico, uma 

distração. Enquanto estavam preocupados com esses 

anestésicos não sentiam muito a lapidação. 

 

Vejam que agora conhecem o porquê da fase 

inconsciente e o porquê da fase consciente. A fase 

consciente é a fase de recuperação do inconsciente, é a 

fase positiva, a Fase Racional, a fase de ligação de todos 

ao MUNDO RACIONAL. 

 

Estão vendo que já atravessaram uma infinidade de 

fases para a lapidação do animal Racional, até que o 

animal ficasse lapidado totalmente, e daí, surgisse a Fase 

Racional, a fase de recuperação do animal Racional. 

 

Hoje, ninguém mais quer perder tempo com o elétrico 

e magnético. Hoje, todos já pensando em se imunizar, para 
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começarem a receber a orientação Racional, e daí, nascer a 

verdadeira Vidência Racional e verem tudo quanto é de 

Racional, para dizerem: ―- Agora sim! Eu sei que estou 

ligado ao meu verdadeiro Mundo de Origem, por isso, 

vejo tudo, vejo todos, converso com todos.‖ 

 

Hoje, estão na fase positiva, na fase consciente, e daí, 

tudo dando certo sempre na vida de todos, por todos 

estarem ligados ao MUNDO RACIONAL, ao mundo da 

sua verdadeira origem, por razões naturais da natureza, e 

tinham que chegar a este ponto. 
 

Agora, todos iluminados pela Luz Racional, 

recebendo a orientação Racional e vivendo equilibrados 

Racionalmente. 
 

A fase da Terra acabou-se, que era a fase de animal 

Racional. Agora, o mundo entrou na Fase Cósmica, no 

progresso de desenvolvimento da vida do cosmo, onde a 

Meta Final é o MUNDO RACIONAL. 

 

Hoje, todos ligados ao MUNDO RACIONAL, para 

que recebam toda a orientação Racional, e pela orientação 

Racional, vivam Racionalmente, conscientemente, por 

estarem ligados ao seu verdadeiro Mundo de Origem e daí, 

tudo dando certo na vida de todos. 

 

Hoje, não há mais mistérios, porque alcançaram a 

Meta Final, que é o mundo do Aparelho Racional, o 

MUNDO RACIONAL. 
 

Hoje, toda a inspiração, toda a intuição, todos os 

modos e métodos são Racionais, por todos estarem ligados 

ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. 
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Na vida do cosmo estão desvendados todos os 

mistérios, e por estarem desvendados os mistérios, 

alcançaram a Meta Final, que é o MUNDO RACIONAL, 

o mundo da origem do Aparelho Racional. 

 

Então, não há mais enigmas, por tudo estar 

esclarecido pelo MUNDO RACIONAL. Todos cientes do 

porquê da fase do animal Racional; todos cientes da causa 

e da origem do mundo elétrico e magnético; todos sabendo 

o porquê do magnético e o porquê do elétrico; todos 

cientes da origem da humanidade. Tudo esclarecido, da 

forma mais compreensiva e fácil de compreenderem e 

interpretarem. 

 

Hoje, o mundo é Racional, por estar aí a Fase 

Racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase que 

todos esperavam para a solução do Universo e a solução 

do porquê todos assim são. 

 

Hoje, todos cientes do porquê desse mundo de 

matéria e da origem da matéria, do porquê da matéria, da 

causa da matéria e do antes de ser matéria. 

 

Hoje, todos convictos desta grande realidade de 

saberem e dizerem: ―- Eu sei de onde vim e porquê vim; 

sei para onde vou e porquê vou; sei o porquê aqui estou 

em cima desta terra; sei agora descrever a minha situação, 

de que se originou, para que eu chegasse a ficar nesta 

condição de uma vida provisória, de uma vida de remediar 

até não poder mais remediar. Hoje, eu sei o porquê deste 

mundo que era misterioso. Hoje, vejo tudo e sei porquê 

vejo. Antes, eu via tudo e não sabia porquê via. Hoje, sei 

porquê não somos deste mundo de matéria, e por isso, uns 

insignificantes aninhos de vida e acabou-se a vida. Hoje, 
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eu sei o porquê da ingratidão desta natureza assim ser e 

porquê assim tinha que ser, que é por não pertencer a esta 

natureza. Hoje, vivo com prazer de viver, porque sei 

porquê estou vivendo; sei porquê tenho esta vida 

provisória.‖ 
 

E assim, cientes de tudo que existiu e que existe e daí, 

o desencanto completo desse encanto, que parecia que não 

tinha solução. 
 

Hoje, eis aí em mãos de todos a solução, a Fase 

Racional, que trouxe a solução do porquê estavam nessa 

categoria de anima] Racional, de sofredores sem saberem 

por quê. 

 

Hoje, tudo claro e resolvido. A situação do planeta 

térreo em que há muito, muitos esperavam que chegaria o 

dia da solução da vida da matéria. A vida da matéria é 

uma vida de ilusões, uma vida de aparências e sonhos, e 

ninguém nunca pôde desvendar o porquê dessa vida assim 

ser. Daí, agonizando sempre até morrer, por não saberem o 

porquê de seu ser assim ser. 
 

Então, ficavam desolados e diziam: ―- É verdade! A 

vida é ingrata, porque no melhor da vida ficamos sem 

vida, no melhor da vida acaba-se a vida.‖ 

 

A vida é muito ingrata, mas ninguém sabia o porquê, 

arrastando-se assim nesse dilúvio de tantas confusões, que 

não podiam imaginar nem calcular que a solução viesse 

tão depressa como aí está, a solução da vida da matéria. 

 

A matéria foi muito boa aparentemente. 

Aparentemente parecia ser boa, mas de boa, 

verdadeiramente nada tinha, por tudo se acabar e por isso, 
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a matéria por si mesma se destrói. Muitos, iludidamente, 

julgando a matéria ser aquilo que a matéria nunca foi, mas 

a ilusão fazia com que um iludido enxergasse as coisas 

todas diferentes do que são. O iludido nunca quis se 

convencer da realidade; o iludido sempre teve medo da 

realidade; o iludido nunca quis saber da verdade, por estar 

iludido, por ser iludido, e um iludido é um traído, porque 

quem vive iludido vive traído e recebendo os golpes cruéis 

da traição de si mesmo. Um iludido é um traidor de si 

mesmo. 

 

E assim, os iludidos sempre quiseram fazer da 

matéria aquilo que a matéria nunca foi. Eis a razão da 

multiplicação do sofrimento, porque um iludido sofre 

muito. Quem vive de sonhos não sabe o que é realidade. 

Sonho aparenta ser aquilo que não é. 

 

Quem vive iludido, quem vive de sonhos, quem vive 

de aparências, é um traidor de si mesmo. Pensa que sabe, 

mas no ver das coisas nada sabe de certo e por não 

conhecer nada de certo, é que tem a ilusão como se fosse 

certo. 

 

Hoje, em mãos de todos o rumo certo, o Rumo 

Racional, a evolução do cosmo, a evolução certa e correta 

para encontrarem a Meta Final, que é o MUNDO 

RACIONAL. Estavam vivendo no mundo, na fase de 

animal Racional, com a multiplicação permanente do mal, 

e daí, se tornando irresistível a vida da matéria. Muitas 

lutas para poderem sobreviver; muito sacrifício para 

poderem viver. A luta do nada termina tudo em nada. 

 

E assim, a evolução e o progresso do cosmo chegou 

na sua Meta Final. Daí, a solução Racional. 
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Hoje, os sucessos da CULTURA RACIONAL. 

 

Todos ligados com a IMUNIZAÇÃO RACIONAL, 

todos alegres, felizes e contentes, sorridentes de alegria, 

por encontrarem a sua situação definida e divulgada. 

 

Hoje, todos aparelhados no seu verdadeiro Mundo de 

Origem, recebendo a orientação Racional, para seu 

equilíbrio na vida Racionalmente, vivendo assim, 

conscientemente, ricos de satisfação, por saberem o 

porquê que não pertenciam a essa vida provisória, e sim, à 

sua vida verdadeira, da sua origem verdadeira, de onde se 

degeneraram e foram ficar nessas condições, de estarem 

vivendo uma vida misteriosa, sem saberem o porquê dela, 

ignorando tudo da sua existência. 
 

Hoje, os sonhos se acabaram, as ilusões, as fantasias 

e as aparências também, porque não estão vivendo mais 

como bichos, como Animais. 
 

O animal é hipócrita, é fingido, é pretensioso, é 

orgulhoso, é mentiroso, é vaidoso, é ambicioso, é 

ganancioso, é ciumento, é turbulento e brigão. 

 

Hoje, não estão vivendo mais como Animais, estão 

vivendo como Racionais. 

 

Hoje, sabem o porquê estão vivendo e antes não 

sabiam. 
 

Hoje, não têm mais essas máculas baixas do animal 

Racional, não têm mais esses defeitos do animal Racional. 

 

Hoje, encarando a vida completamente diferente, 

porque hoje são Racionais ou hoje é um Racional. 
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Então, um Racional é completamente diferente do 

ponto de vista do inconsciente, do animal Racional, 

porque o Racional é consciente. 

 

Então, hoje, lapidados, estão despidos dessa sujeira 

toda da lama e dizendo: ―- É verdade! Hoje é que eu me 

reconheço. Como animal Racional eu não me reconhecia, 

eu pensava que era o que não era, eu pensava ser aquilo 

que nunca fui, e hoje, estou despido destas vaidades, 

destas sujeiras, destes defeitos monstros, despido da 

ganância, da inveja e de tudo enfim. 

 

Hoje, me considero Racional. Hoje, sou equilibrado 

Racionalmente, penso completamente diferente, porque 

penso Racionalmente e antes pensava como um animal 

feroz, inconsciente, capaz de tudo, porque o inconsciente é 

capaz de tudo.‖ 

 

E assim é a mudança, não há com que se possa 

comparar, é como se comparar o preto com o branco. A 

mudança é muito mais elevada, é uma mudança que não 

há comparação, devido a elevação da cultura do MUNDO 

RACIONAL, devido estarem ligados à eternidade. Então, 

não há comparação que se possa fazer! Hoje, todos ligados 

ao seu verdadeiro Mundo de Origem, o MUNDO 

RACIONAL. Vivendo brilhantemente, Racionalmente e 

dizendo: ―- Quem fui eu na categoria de animal Racional, 

e quem hoje sou na categoria de Aparelho Racional. 

 

Hoje, como Racional, eu sou um tudo, porque estou 

ligado à eternidade, aos eternos do meu Mundo de 

Origem, o MUNDO RACIONAL, e antes, eu estava 

ligado na lama, ligado na matéria, ligado nas ruínas das 

ruínas. 
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Hoje, vejo-me completamente diferente. Tão 

diferente, que não tenho palavras para fazer uma 

comparação de como eu era na categoria de animal 

Racional e de como eu sou na categoria de Aparelho 

Racional, dentro da Fase Racional.‖ 
 

E assim, todos esses pontos de vista, muito 

importantes da vida de todos, pelo reconhecimento de 

todos, por saberem que não estão vivendo mais de sonhos, 

que não estão vivendo mais de aparências, que não estão 

vivendo mais de fantasias, que não estão vivendo mais de 

hipocrisias e de fingimentos. Estão vivendo realmente a 

vida Racional, a vida equilibrada, a vida consciente, a vida 

positiva e assim, se multiplicando tudo de bom sempre e 

tudo dando certo na vida de todos, por tudo ser Racional. 
 

Racional quer dizer: pureza! Equilíbrio! 
 

Hoje, todos com a certeza de tudo, com o ponto de 

vista mais grandioso, com o ponto de vista Racional, e 

nascendo em todos a vidência do seu verdadeiro natural, 

de origem de Racional e vendo tudo quanto é de Racional. 

Daí, a supremacia da vida se multiplica Racionalmente, 

por estarem comprovadas todas as justificações da 

natureza de Racionais. 

 

Agora, todos ligados no seu verdadeiro Mundo de 

Origem e todos vivendo como nunca viveram na vida da 

matéria. Muitos, no princípio, acharam impossível chegar 

a um ponto destes e hoje, estão vendo que perderam 

tempo, em julgarem impossível aquilo que não conhecem, 

pois tudo é possível, porque é do próprio natural do ser 

humano; tudo é possível, porque é do próprio natural da 

natureza; tudo é possível, por ser tudo natural da própria 

origem de Racionais. 



315 
 

UNIVERSO EM DESENCANTO – 20º O 

 

 

Hoje, acabaram-se os impossíveis na mente de quem 

não tinha mais o que fazer. 

 

Hoje, estão vendo que tudo é possível, que tudo foi 

possível e que tudo se confirmou. A realidade Racional, a 

verdadeira Racionalização Universal, o ponto mais alto do 

ser humano, o ponto Racional, por serem de Origem 

Racional, de onde, como sabem, se degeneraram dentro 

dessa deformação Racional. 
 

Hoje, todos coerentes com tudo de positivo e 

dizendo: ―- É verdade! Este é que é o verdadeiro 

positivismo Racional.‖ 

 

Desta forma, os contos da barca dos filósofos, na fase 

de animal Racional, foram muito bons para a lapidação do 

animal Racional. Os contos das sereias e os cânticos 

também. 
 

Tudo ornamentava uma fase em que foi preciso para 

amenizar e agüentarem a lapidação. 

 

Agora, chegaram no seu verdadeiro Mundo de 

Origem e daí, todos de volta para o seu verdadeiro natural 

de Racionais puros, limpos e perfeitos, no MUNDO 

RACIONAL, no seu progresso de pureza. 
 

A vida da matéria foi uma vida muito boa, quando 

sonhavam que a vida era essa mesma. Aí o bicho tinha que 

se conformar com a sua categoria de animal, mas não 

sabendo o porquê era animal ou o porquê era bicho. Então, 

se conformavam, como quem diz: - Já que somos assim, 

temos que nos conformar em sermos assim, porque não 

conhecemos coisa diferente a não ser assim. A vida tem 

que ser assim mesmo.‖ 
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E se conformavam com tudo? Não! Não se 

conformavam. Conformavam-se aparentemente, 

conformavam-se, mas viviam se lamentando a vida inteira, 

se queixando a vida inteira, cheios de queixumes, cheios 

de sofrimentos, cheios de preocupações, cheios de 

tormentos, cheios de dores, cheios de aflições, desesperos, 

desorientações, cheios de penúria. Viviam se maldizendo a 

vida inteira. Viviam agonizando, viviam agoniados, 

viviam a ponto de enlouquecer. O sofrimento era bárbaro, 

os tormentos, esses nem se fala. Com medo de tudo, com 

medo de ficarem doentes, com medo de apanharem uma 

doença incurável, com medo disto, com medo daquilo, 

com medo de passarem fome, com medo de tudo, enfim, 

uma vida de agoniados. Tudo isto contradizia tudo e 

confirmava a vida não ser essa mesma, como muitos 

pensavam e argumentavam: ―- Ah! A vida é esta mesma!‖ 

Mas não se conformavam com ela, devido estarem aí 

expostos a todo o sofrimento, sem garantia de coisa 

alguma. 
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A continuação desse Conhecimento 

encontra-se no 21º Volume. 


