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PARTE RACIONAL
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Conhecimento de retorno ao lugar de origem.
Autor:
“RACIONAL SUPERIOR”

UNIVERSO EM DESENCANTO
IMUNIZAÇÃO RACIONAL
SEGUNDO VOLUME

De onde todos vieram e para onde
todos vão. Como vieram e como vão.

O princípio e o fim do mundo.

A salvação de todos.
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A luz verdadeira do animal Racional é a luz do mundo de sua
origem, a LUZ RACIONAL, do MUNDO RACIONAL.
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ESTAMOS EM PLENA FASE DE
APARELHO RACIONAL.

Esta é a descoberta dos dois mundos: o elétrico e
magnético, que é o mundo que nós habitamos e o outro mundo,
que é a PLANÍCIE RACIONAL, de onde saímos e que deu
conseqüência a este, por nos deformarmos em animais
Racionais.
E assim, com a leitura assídua deste conhecimento,
adquire-se a Vidência Racional e o vivente verá a PLANÍCIE
RACIONAL, o lugar de origem de todos.
Neste conhecimento, a revelação dos dois mundos.
O mundo já passou por uma infinidade de fases estamos
agora na fase de Aparelho Racional. É a última fase da vida da
matéria. A fase em que todos vão ficar aparelhados no seu
Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL.
E daí recebendo todas as orientações precisas, para o seu
equilíbrio aqui nesta vida. A verdadeira Fase Racional, quando
todos vão entrar em contato e se comunicarem com o
RACIONAL SUPERIOR, recebendo todas as orientações
transmitidas pelo RACIONAL SUPERIOR, para o seu
equilíbrio aqui, nesta vida.
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O ser humano é o parasita mais monstruoso,
que existe sobre a terra em razão dos crimes hediondos que
pratica contra as leis naturais.

***
O homem é um vago bicho sem destino,
que nasceu em cima desta terra,
sem saber porquê, nem para quê.
***
Nesta Obra, vamos saber o porquê.
***

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

Está aí o ponto glorificador do animal Racional, a
IMUNIZAÇÃO RACIONAL.
Todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo dentro dos
seus lares a Luz Racional e sendo atendidos dentro dos seus
lares. Não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois
dentro dos seus lares são orientados em tudo, receberão todas as
orientações precisas para o seu equilíbrio.
É como estão vendo, o conhecimento natural, não de
ciência da imaginação de ninguém. Não é arte, pois ciência é
arte e sim, de cá de cima, do outro mundo, a PLANÍCIE
RACIONAL.
Então, vem de outro mundo, que é da PLANÍCIE
RACIONAL, todas as orientações precisas, dentro dos seus
lares e onde estiverem para o equilíbrio de todos.
Portanto, não há templo, não há sinagoga, não há casa de
pregações, para pregar a IMUNIZAÇÃO RACIONAL. Não!
Cada qual nos seus lares receberá todas as graças do seu Mundo
de Origem.
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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
para todos serem orientados. Dentro dos seus lares, ou onde
estiverem receberão todas as orientações precisas de seu Mundo
de Origem, a PLANÍCIE RACIONAL.
E assim está na hora dos animais Racionais vibrarem de
alegria, todos vibrando de alegria, por terem encontrado com o
seu verdadeiro Mundo de Origem, por encontrarem o rumo
certo e por não ser esperada semelhante coisa, a emoção será
muito grande! E assim, vibrando de alegria, o contentamento é
geral, de forma que o animal Racional não saberá como
agradecer de tanta alegria, a divina graça alcançada, da
mudança definitiva para o seu verdadeiro Mundo de Origem, a
PLANÍCIE RACIONAL.
Este conhecimento não é para o comércio da exploração e
sim, para a salvação de todos. Quer dizer: a volta de todos ao
seu Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL. O mundo
verdadeiro do animal Racional é o MUNDO RACIONAL.
A este conhecimento, acompanha um emissário do Dono
do Livro, o RACIONAL SUPERIOR, para fazer o que for
necessário pelo leitor.
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