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     O REINO VEGETAL CRIA A  ESTABILIDADE E O TERROR ABATE-A 
 
 
Esta associação redigiu este texto para divulgar uma temática construtiva, 

e contestar o generalizado assalto à vida, e expresso na exposição atrás 

descrita. Ela esclarece que a humanidade foi invadida pelo terror. Quem o 

gera, serve-se dele para aterrorizar e dominar as populações e confrontá-

las com uma máquina de guerra pulverizadora, espalhada pelo planeta. A 

este belicismo feroz de guerras imparáveis, que já derreteu cidades, junta-

se a globalização do veneno que mata. Tal globalização é controlada pela 

Organização Mundial do Comércio que, entre os seus vários decretos 

sinistros, também decretou que o povo não tem o direito de exigir saber o 

que come. Deste modo, deliberaram que o povo só dispõe de alimentos 

envenenados para comer. Trata-se da cruel perversão assassina que a 

nova ordem mundial estipulou. São sinais de que o Inferno vai piorar. A 

escalada acelerou a sua marcha e atingiu novos recordes na U.E. do 

absurdistão. Ela proibiu semear e não  ter sementes, e nada para comer. 

Decidiram que a agricultura e os agricultores irão desaparecer, quando os 

fantoches do governo, fiéis à U.E., cumprirem as suas instruções, 

transmitindo-as às autoridades para apreenderem as sementes e 

impedirem semear, conforme ordena a lei. 

Nestas condições, os agricultores passarão a ficar confrontados com o seu 

próprio assassinato, porque lhes extorquiram os últimos meios de 

sobrevivência e o direito à vida. 

Tudo isto é tão inverosímil que mais parece uma alucinação, mas os factos 

demonstram que se trata de um atentado que conduz a uma tragédia.  

Neste cenário de factos tão consistentes, os agricultores só têm a opção de 

reivindicar o direito à legítima defesa e declararem-se em estado de 

prevenção permanente.  



Esta prevenção contém as cautelas na defesa do direito à vida e inclui 

exigir explicações. 

Já conhecemos a malvadez dos predadores como rapinas de sementes. 

Também sabemos que as sementes e todo o reino vegetal, foram geradas  

pelas vibrações do mundo das galáxias, que se contraem e se expandem, e 

que dão vida à existência humana. Daí resultou uma consciência cósmica, 

que está relacionada com a filosofia Panteísta sobre o criador de tudo 

quanto existe.  

Existência essa verificada nas vibrações atrás referidas, que são 

representadas em duas espirais, centrípeta e centrífuga, que dão 

continuidade às vibrações contractivas e expansivas do Universo. Essa 

sequência de espirais, dá origem à criação dos órgãos humanos e dos 

cereais e dos vegetais, contractivos e expansivos, que nutrem esses órgãos 

e dão vida ao ser humano, ao polarizarem entre si, como é o caso do rim e 

da bexiga, do fígado e da vesícula, do coração e do intestino delgado, do 

baço, estomago e pâncreas, do pulmão e intestino grosso, todos eles 

contrativos e expansivos, repetindo o que acontece no Universo.   

 Os cereais e os vegetais recebem desse mundo das vibrações uma enorme 

sabedoria, pois cada um está destinado a proteger ou curar determinado 

órgão. Essa sabedoria observa-se em chás de cuidada preparação com 

eficácia significativa. Exemplificando: raízes como as cenouras ou outras 

estão indicadas para curar os intestinos, que é a raiz da árvore, cuja saúde 

está ligada ao tronco dela e do tronco do ser humano, que existe como 

uma réplica, enquanto a abobora participa na cura do pâncreas. Outra 

proeza valoriza as lentilhas, uma vez que só elas curam a doença das 

plaquetas, cuja figura é semelhante à dita leguminosa e é uma replica 

desta.  

 Tudo se conjuga para perceber a lição que a Ordem do Universo 

estabeleceu, construindo regras e princípios para se compreenderem os 

fenómenos da Natureza, que vão ser enquadrados na teoria dos cinco 

elementos apresentada na figura que se segue:  
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(1) – O elemento MADEIRA (ou ÁRVORE), segundo o livro “CURE-SE A SI PRÓPRIO” 

de Naburo Muramoto, perfura o elemento SOLO (ou TERRA), ao que também se 

pode chamar penetração, e através dela, fornece-lhe os elementos do Reino 

Vegetal e constrói a estabilidade da montanha, ao fortalece-la com a plantação de 

árvores e arbustos. Tão firme ficou que a impede de se desmoronar. 

Se o elemento MADEIRA, construiu a estabilidade da montanha, também constrói a 

estabilidade da saúde de quem respeita a evidência da lição, que o elemento 

Madeira nos legou, segundo o qual se devem ingerir os cereais e os vegetais, que 

são os hidratos de carbono e as preferidas leguminosas medicinais, que são o feijão 

azuki e o feijão de soja preto, mas nunca alimentos de produção  

animal. Os feijões atrás citados, têm efeitos favoráveis no tratamento de casos 

específicos, que serão abordados oportunamente. Os restantes feijões devem ter 

um uso mais ocasional e não tão regular como os outros.   

 

A dieta macrobiótica deve ser mais apertada, no caso de ser débil a  

condição e constituição da pessoa em causa, e mais facilitada quando uma 

pessoa saudável manifesta vigor. Há exceções em que pessoas de forte 

constituição estão numa fase de má condição devido a circunstâncias 

passageiras ou outras. 

Quando o fígado necessita tratamento de rigor, as precauções tem de ser 

ampliadas até as funções do fígado recuperarem completamente. Quem 

estiver nestas condições, não pode falhar na ingestão dos alimentos que o 

elemento Madeira recomenda. 



É tanto assim que nos casos exigentes em rigor, ingerir peixe pode ser uma 

aventura muito desfavorável e a ingestão de carne resultar num desastre. 

Ela é nociva para qualquer pessoa, porque ela é densa como o fígado.  

Se o fígado está em sintonia com a cevada e os vegetais, só se pode sentir 

incompatível com a carne, com a qual ele se habituou a tolerar para 

satisfazer a obstinação dos carnívoros, o que causa danos graves.  

Então, o fígado recorre á hábil operação de retirar à carne uma molécula, 

transformando-a em hidratos de carbono. 

Contudo, a sua nocividade persiste ao criar complicações no pâncreas, 

uma vez que a carne abre o apetite à ingestão de álcool, com efeitos 

extremamente expansivos, que causa a disfunção das células que 

segregam a insulina até elas pasmarem. Em simultâneo, os resíduos da 

carne podem provocar o cancro no intestino grosso. Além disso, a maioria 

das rações resultam de soja e milho transgénicos que também causam o 

cancro, segundo o estudo de longa duração do professor Seralini. 

Repetimos o que atrás mencionamos: Para se obter 1 kilo de carne, são 

necessários 22 kilos de cereal, que alimenta 1 pessoa durante 3 meses. 

Assim, a carne é a responsável pela fome no Mundo, o que consubstancia 

mais um mal social de extrema gravidade. 

 Este mal social provocado pela carne está relacionado, não só com maus 

efeitos emocionais como degenerativos, o que não é usual acontecer com 

quem adotou a alimentação macrobiótica. Esses efeitos tornaram-se 

extremamente destrutivos nos carnívoros e a quem se abastece nos 

supermercados, cujas prateleiras expõem alimentos contaminados com 

transgénicos e o aspartame, ambos causadores de doenças fatais. Tudo 

isto se reflete numa desestabilização generalizada quando são analisados 

os efeitos nas pessoas na base do equilíbrio dos cinco elementos que 

nunca se preocuparam em optar pela alimentação saudável.  

Ao sentirem mau estar, perdem a paz, a compreensão, a coragem e ficam 

irritados, céticos, tristes, assustados e isolados. 

Tudo isto acontece porque não tiveram acesso á aprendizagem da lição da 

montanha que se eterniza na estabilidade. 



Os comedores de carne desconhecem os benefícios de quem ingere 

cereais e vegetais, e sofrem o desconforto de navegar num barco à deriva, 

sem rumo certo. Aqueles cereais e vegetais, são os criadores da carne do 

inferno e do desperdício que os predadores nos impingiram, o que só 

contribui para explorar as vítimas de doenças fatais. E eliminá-las, para 

poderem facilitar o domínio ditatorial em curso. E à inevitável escravatura, 

se os  carnívoros  mantiverem a sua estupidificação ruinosa e 

colaboracionista, em vez de se dedicarem ao culto dos valores que 

integram a alimentação macrobiótica em obediência à Ordem do Universo. 

Desse  modo,  iriam adquirir a mesma saúde e o bem estar da imensa 

população espalhada pelo mundo que beneficia da alimentação 

macrobiótica.  

Faz parte desta saúde e bem  estar, a dispensa do uso de óculos, o que 

significa que o fígado nos compensou com a ingestão de alimentos 

apropriados, como as sopas de miso ou o vegetal dente de Lião, etc. 

descarregando nos olhos os seus bons efeitos. Quem se alimenta de 

produtos animais como os lacticínios, as descargas nos olhos resultam em 

cataratas, cegueira, etc. 

Foi prometido explicar as vantagens dos feijões medicinais. O chá de feijão 

Azuki além de ajudar os intestinos, ativa as funções do Rim eliminando o 

mau estar, inchaço nas pernas etc,. e dá assistência ao pulmão que cria a 

pele e ajuda na sua cura. O feijão azuki também participa na recuperação 

do Pâncreas e dos diabetes assim como no córtex das supra renais na 

produção de cortisona.   

O feijão de soja preto ajuda os intestinos, atua nos pulmões e nas doenças 

no útero. 

As compressas de gengibre ajudam a desfazer as pedras dos rins e da 

vesícula, ativando-os. São excluídas em casos de cancro e na cabeça. As 

compressas com 1/3 de batata crua ralada, 1/3 de farinha branca, 1/3 de 

vegetais verdes moídos aplicados na pele curam inflamações e tendinites. 

As vantagens da macrobiótica são muito vastas. Vale a pena inscrever-se 

num curso no Instituto de Macrobiótica de Portugal e adotá-la como o seu 

modo de vida. Vale mais do que a formatação nas Universidades.  



Formatados também são os carnívoros em maus hábitos alimentares, e se 

os mudassem e se unissem, aos que praticam a alimentação macrobiótica, 

os agricultores passavam só a produzir os pacíficos cereais e vegetais.  

Esta simplificação criava uma consciência coletiva credível capaz de 

conquistar o apoio das populações e tornar o futuro viável e um outro 

Mundo era possível. 

Se este Mundo se tornasse numa realidade, a biodiversidade não estava 

em risco e a variedade das sementes não estava ameaçada. 

Os predadores já se apoderaram de 50% das sementes, conforme atrás foi 

referido, e só querem ser eles a beneficiar do mundo das vibrações. Neste 

contexto, eles querem usurpar todas as sementes, quando esse Universo 

vibracional não lhes pertence. Nem o podem invadir nem ocupar, e 

transformá-lo numa colónia para o poder possuir. Nunca foi invadido um 

planeta da nossa galáxia. Muito menos é possível invadir todas as outras 

galáxias nem chegar ao infinito. 

Ainda que os predadores usurpem todas as sementes para esgotar aos 

agricultores os seus únicos meios de sobrevivência, e não só poderem 

eliminá-los, assim como a humanidade que deles depende, esses 

malfeitores e a sua ONU querem abater cinco biliões de pessoas ( página  

561 do livro de David Icke) e substituí-los por uma “robótica nova espécie 

humana” referida na página 534 do livro “RAÇA HUMANA ERGUE-TE” de 

David Icke. 

Os adquiridos quatrocentos livros da História Escondida, revelam que as 

elites de predadores são conhecidas como os campeões da vigarice, das 

crises e das guerras. Em consequência desta péssima reputação, algumas 

nações poderosas, organizaram a oposição aos criminosos ferozmente 

perigosos. Presentemente, essas nações dispõem de meios bélicos 

invulneráveis que têm imposto o respeito na Síria, que enfrenta 

avalanches sucessivas de facínoras. Há pois sinais de mudança no sentido 

de o mundo estar a dar uma volta, orientada para um caminho que extinga 

a malfeitoria da globalização do veneno e das guerras e possibilite a 

alimentação saudável e restaure a paz e o direito à vida sem obstruções. 



Se este caminho for percorrido, a conquista do Planeta pelos campeões da 

supremacia, não irá ser tarefa fácil. 

Os agricultores sempre estiveram em sintonia com o mundo das galáxias e 

das suas vibrações. Eles desenvolveram certa sensibilidade na labuta 

diária. Devem ter sido elogiados pelo Deus criador, senhor do Universo 

respeitante ao carinho que reservaram às suas sementes. Eles sabiam que 

elas continham a vida que as vibrações lhes forneceram. Também  

conheciam que esse mundo das vibrações tinha providenciado o Planeta 

com ingredientes biológicos através dos sete preparados biodinâmicos nas 

compostagens que contribuem para melhorar a qualidade das sementes e 

dos solos. Aplicando estes cuidados e os conhecimentos atrás descritos 

que o reino vegetal nos facultou, o cultivo destas sementes só podia 

resultar numa planta nutritiva que iria contribuir para tornar o ser humano 

saudável e apto a integrar-se na sua vida social. É pois através do 

comportamento dos agricultores que começa o sucesso social dos 

cidadãos e a sua intervenção na construção duma sociedade justa. Sendo 

que os agricultores detêm estas capacidades, só eles merecem ser os 

guardiões das sementes. E os seres humanos, habitantes deste Planeta, 

são os proprietários dum património que é uma dádiva doada pelo mundo 

das vibrações. 

Vibrações essas que são a fonte da vida da humanidade, conforme atrás 

foi explicado. 

 

CONCLUSÃO: 

As sementes fazem parte duma herança divina a favor da humanidade e 

aos agricultores cabe cumprir a missão, ao serem os seus fiéis depositários, 

com a usual dedicação de cultivarem produtos agrícolas destinados à 

alimentação humana. 

 

 

 

 

 



REQUERIMENTO 

 

Dirigido a todas as Camaras Municipais do Algarve e à AMAL, incluindo 

todos os Partidos e suas Federações Regionais. 

 

Considerando que a personalidade jurídica e administrativa concentrada 

na autonomia do Poder Local, eleito como região autárquica, é 

reconhecido pelo Poder Central do Estado. O que implica que faz parte das 

funções dos dirigentes eleitos das Camaras Municipais, decidir todas as 

questões que afetam os seus eleitores, designadamente rejeitar, repudiar 

a lei das sementes que proíbe semear, colher, abastecer e nada haver para 

comer, e a agricultura acabar, forçada pelo Instituto Europeu das Patentes 

que vai patentear as sementes. 

Em face desta perversão, requeremos a todas as entidades no topo 

referidas, não só rejeitar e repudiar a referida lei, como o patentear e 

impedir por todos os meios que as autoridades policiais do Algarve 

proíbam os agricultores de semear, colher e abastecer as populações e 

apreendam as sementes que foram doadas à humanidade pelo criador do 

Mundo das vibrações e das galáxias e a partir delas alimentar os seus 

filhos. 

O número de identificação Fiscal do requerimento assinado pelo Jacinto L. 

Rosa Vieira, representante da Frente do Algarve Livre de Transgénicos é 

105 442 380. 
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