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Cultura Racional – 8º H
Reservados todos os direitos de propriedade a
MANOEL JACINTHO COELHO

A luz verdadeira do animal Racional é a luz do mundo de sua
origem, a LUZ RACIONAL, do MUNDO RACIONAL.
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“Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro
Mundo de Origem, o MUNDO RACIONAL, por meio da Energia
Racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao MUNDO
RACIONAL.”

UNIVERSO EM DESENCANTO
IMUNIZAÇÃO RACIONAL

8º VOLUME DO HISTÓRICO – PERGUNTAS E RESPOSTAS
DE CULTURA RACIONAL
COMPLEMENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO QUE É O HISTÓRICO
COMPLETIVO DA RESSURREIÇÃO DE TODA A HUMANIDADE

CONHECIMENTO DE ONDE TODOS
VIERAM E PARA ONDE TODOS VÃO.
COMO VIERAM E COMO VÃO.

O princípio e o fim do mundo

-
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A salvação de todos

Uma síntese inédita de perguntas e respostas do que é Cultura
Racional

1- De onde viemos?
Do MUNDO RACIONAL e por isso é a causa da nossa origem de Racional, na condição de
animal e que foi denominado animal de origem Racional.

2- Para onde Vamos?
Com a CULTURA RACIONAL, há o desenvolvimento do raciocínio por a fase da natureza
que atravessamos ser a Fase Racional.
E com o desenvolvimento do raciocínio, pela Energia Racional, que é representada pelo
conhecimento de CULTURA RACIONAL, depois do raciocínio desenvolvido, liga-se ao
Mundo de Origem, que é o MUNDO RACIONAL e volta para a vida eterna no seu verdadeiro
mundo, o MUNDO RACIONAL.
E com o raciocínio desenvolvido, subimos para o MUNDO RACIONAL e sem o raciocínio
desenvolvido, descemos de classe por estarmos ligados às classes em transformação,
deformação que nos transformamos em corpos de vida diferentes e em classes inferiores.

3- Por que que assim somos?
Porque saímos do nosso verdadeiro Mundo de Origem, do nosso verdadeiro natural e por isso,
assim ficamos degenerados e deformados do que éramos, no MUNDO RACIONAL.

4- O que somos?
Aparentemente tudo somos, mas aparências não são verdades e verdadeiramente nada somos,
porque surgimos da coisa mais insignificante: de um líquido denominado sêmen.
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E dessa gota dágua, desse líquido surgiu um ser que aparentemente parece tudo ser; na
realidade surgiu do nada, de uma gota dágua.

5- Qual é a energia da origem?
É a ENERGIA RACIONAL.

6- O que é essa Energia Racional?
É uma energia pura, limpa e perfeita, do verdadeiro ser Racional.

7- Como podemos sentir a Energia Racional?
Como selvagem tinham um sentido; como civilizado, outro sentido e como Racional outro
sentido e outro equilíbrio e outra forma e outra fase e nessa fase vão sentir o que é Energia
Racional.

8- O porquê desse mundo?
Por a vontade ser livre.

9- A causa e a origem do mundo?
É o MUNDO RACIONAL.

10- O porquê dos mistérios?
Devido as transformações que todos já passaram, porque tudo se transforma.
Se acaba aparentemente, de uma forma de vida e se transforma em outra, em corpo diferente,
em classe inferior, devido a degeneração, poluição e pela própria imperfeição.

11- A causa da Energia Racional?
É o MUNDO RACIONAL.

12- O que quer dizer encanto?
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Seres enigmáticos e misteriosos, desconhecidos de sua origem.

13- O que quer dizer desencanto?
Solução dos enigmas, dos mistérios e definições da vida e de tudo de princípio a fim, com
base e com lógica, com provas e comprovações.

14- De onde é a CULTURA RACIONAL?
É do MUNDO RACIONAL.

15- Quem é o RACIONAL SUPERIOR?
É um Habitante do MUNDO RACIONAL e por isso é um Raciocínio Superior a todos os
raciocínios e o MUNDO RACIONAL é o mundo da verdadeira origem do animal de origem
Racional.

16- A vida antes dessa, como era?
Racionais, puros, limpos e perfeitos.

17- Como nasceu a mulher e o homem e como nasceu a água e a terra?
Racionais que vieram perdendo suas virtudes e que foram se reunindo e se transformaram em
um pequenino foco; esse foco, com o tempo, aumentando e esquentando aos poucos e que deu
origem ao sol.
E esses corpos que vieram perdendo suas virtudes, com o tempo, perderam totalmente e se
extinguiram uns tantos em cima da planície e outros tantos em cima da resina da planície, que
esse foco de luz foi esquentando; e essa planície, começou a sair dela uma resina, e esta resina
torrando e virando cinza, origem da terra e a planície foi amolecendo, com o tempo, gomosa e
depois de gomosa virou líquido: origem da água.
E os corpos que se extinguiram em cima da planície que virou goma originou-se o sexo
masculino e os que se extinguiram em cima da resina, originou-se o sexo feminino e por isso,
a mulher é do micróbio da terra, nasceu para produzir como a terra produz e o homem para
plantar a semente.
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Está aí como nasceu a mulher e o homem.

18- O antes de sermos o que somos, o que éramos?
Éramos Racionais, puros, limpos e perfeitos.

19- A origem do sol?
Nessa planície que tratamos de MUNDO RACIONAL, existia uma parte que não estava
pronta para entrar em progresso e uns tantos Racionais entraram por essa parte, por a vontade
ser livre; começaram a progredir por conta própria e esta parte começou a se deslocar da
planície.
Com um certo tempo, conforme iam se deformando, a planície baixando cada vez mais e eles
perdendo as virtudes, como qualquer coisa que se transforma em outra, as virtudes perdidas
começaram a se reunir e depois de todas reunidas geraram, com o tempo, a formação de uma
luz fosca, prateada e quanto mais progrediam, mais essa parte ia descendo, mais se
deformavam, mais perdiam as virtudes e mais esse foco aumentava e com o tempo, esse foco
começou a esquentar; está aí a origem do sol.

20- A origem da lua?
É derivada das virtudes perdidas da resina e da goma.

21- A origem das estrelas?
Também das virtudes perdidas da resina e da goma.

22- A origem dos planetas?
A origem é: virtudes que os Racionais vinham perdendo; elas foram se reunindo em diversas
classes e deram formação a esses corpos de vida própria.

23- O que são virtudes?
Virtudes são vidas que se transformam em outras vidas, em corpos de vida diferentes, de
várias classes e várias categorias, devido as modificações do enfraquecimento.
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Hoje está mais forte, as virtudes são mais fortes, originou-se um corpo de vida; com o tempo
já está mais fraco, gera outro corpo de vida diferente e com mais tempo ainda mais fraco, gera
outros corpos de vida diferentes e assim sucessivamente, pelas transformações que iam se
passando e formando corpos diferentes uns dos outros.
Virtudes são vidas que se transformam em corpos de vidas diferentes.
Está aí a causa das diferenças.
Tudo se degenera; por se degenerar enfraquece, diminui e com o tempo desaparece.

24- A origem da água?
A planície.

25- Como nasceu da terra os animais e vegetais?
Devido a planície virar água e essa água entrou na cinza; com o tempo mofou, infeccionou,
apodreceu e deu origem à infinidade de micróbios diferentes.
Esses micróbios, por serem energias transformadas em micróbios e vírus, foram a causa da
geração dos vegetais e animais, todos eles diferentes, por tudo ser derivado de uma
deformação e degeneração em corpos de vida em transformação de classes inferiores. Ficou a
terra sendo uma bicheira, produzindo bichos, vegetais de todas as formas, de todos os jeitos,
de todas as espécies e de todos os tamanhos e por tudo ser uma deformação é que tudo na
matéria é assim, tem princípio e tem fim. E tudo isso, passou-se em eternidades diferentes,
porque toda essa formação foi feita em vinte e uma eternidades e cada eternidade uma
formação de seres diferentes.

26-E a verdadeira origem da humanidade?
É Racional.
Está tudo respondido numa síntese, em mínimos detalhes, com base e com lógica, provas e
infinidade de comprovações, em toda a obra de CULTURA RACIONAL.
Perguntas e respostas inéditas, porque CULTURA RACIONAL não há mistérios.
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Mistérios e enigmas existem na cultura feita pela mente humana.

27-O porquê existe o pensamento?
Já foi formado assim, para que todos compreendessem e entendessem como foi o seu princípio
de ser assim e o verdadeiro conhecimento do seu fim.

28-O que é o raciocínio?
O raciocínio é de origem do MUNDO RACIONAL.
É o equilíbrio perfeito do ser humano, por ser de origem pura, consciente e positiva.
O encontro com a verdadeira individualidade que se achava perdida dentro desta deformação
Racional.
E se tornou um encanto, sempre em busca do encontro com a individualidade que era
considerada ignorada.
É um órgão que ficou paralisado porque não tinha chegado o tempo de sua função.

29-Como surgiu a cultura artificial?
Da mente, da imaginação e do pensamento do ser humano, que sentia necessidade de se
organizar, para se entenderem e compreenderem mais ou menos.

30- Mas não havia entendimento antes da criação dessa cultura
artificial?
O entendimento era muito vago; todos eram analfabetos e por isso todos eram selvagens; e nas
fases anteriores a essa, os costumes e modos de vida eram diferentes.

31- Por que nada se acaba e tudo se transforma?
Porque a natureza é assim, por ser deformada.
Por exemplo, o sêmen é uma energia transformada em líquido, que se transforma em vírus
visíveis e invisíveis, para gerar, desenvolver o crescimento, criar e reflorescer.
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