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1. As Dimensões do Universo 

Sabemos que a Terra se encontra na Terceira Dimensão, portanto, temos várias 

dimensões pelo universo afora, ou seja, várias moradas. 

1ª Dimensão 

A primeira dimensão é constituída por minerais, água, átomos, moléculas que formam 

os códigos genéticos básicos, seres unidimensionais que se comunicam através de 

sensações de frio, calor entre outros. Estes seres não têm consciência das outras 

dimensões, por isso não as percebem. É também chamado de consciência 

unidimensional. Alguns exemplos de seres nesta dimensão: lesmas, minhocas, outros 

seres rastejantes. 

2ª Dimensão 

A segunda dimensão é a densidade do reino vegetal e animal, embora estes já se 

tenham  tornado mais refinados em virtude das mudanças das vibrações planetárias. 

Por esse motivo, já estão a entrar na terceira dimensão. A consciência de si e do ego 

são nulas nesta dimensão. São considerados seres bidimensionais, ou seja, não se 

comunicam somente pelas sensações, mas também pelos cinco sentidos (olfato, 

paladar, audição, visão e tato). Alguns exemplos de seres nesta dimensão: gato, cão, 

girafa etc. (exceto o ser humano). 

3ª Dimensão 

A terceira dimensão é o nosso conhecido mundo tridimensional, o mundo físico. São 

seres que se comunicam pelas sensações, cinco sentidos e conceitos mais elaborados. 

É um estado de consciência bem como perceção do ego. Exemplo de seres nesta 

dimensão: seres humanos encarnados os quais possuem corpos físicos. 
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4ª Dimensão 

A quarta dimensão é habitada por seres quadridimensionais e está dividida em duas 

regiões: 

Região Inferior: habitada por “magos negros” e outros elementos com baixa 

vibração, energias negativas (entidades que planeiam planos terríveis contra a 

humanidade, tendo como objetivo impedir a evolução da humanidade, movidos por 

sede de poder, medo e ódio). 

Região Superior: habitada por elementos inteligentes, elementais da natureza, são 

sublimes, que não prejudicam ninguém, cultivam apenas sentimentos nobres. São 

seres que servem a vontade Divina. Alguns exemplos de seres nesta dimensão 

(Superior): Integram-se aos Elementos: Terra: Gnomos, Duendes, Fadas, Elfos; Água: 

Ondinas, Sereias e Ninfas; Fogo: Salamandras e Ar: Silfos e Hamadríades.  

Muitos estudiosos dizem que a quarta dimensão baseia-se nas emoções, é a última 

densidade que requer corpo físico e é também conhecida como mundo astral. 

Afirmam ainda, que muitos indivíduos já estão a entrar nesta frequência vibracional 

devido à transição energética planetária, convergência harmónica, logo, estão além da 

consciência da terceira dimensão. 

5ª Dimensão 

A quinta dimensão é relativa à Eternidade, plano da consciência experiencial do EU, 

está além do tempo, é o eterno agora. É nesta dimensão que podemos descobrir factos 

do passado e do futuro ao usar o nosso corpo astral e mental. Os seres desse plano 

podem assumir forma física, se assim o desejarem ou não. É considerada a Dimensão 

da Luz onde todos são Mestres, multidimensionalmente conscientes, totalmente 

dedicados ao Espírito e a servir a Vontade Divina. Não é apenas isso. Ela é também 

dividida em Mundo Astral e Mundo Mental. 
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Mundo Astral 

– Mundo Astral Inferior: também conhecido como Umbral onde podemos encontrar 

seres encarnados e desencarnados. É também conhecida como “Região Negra” ou 

“Região Pesada, Densa”. 

– Mundo Astral Superior: uma região cheia de luz em que podemos encontrar nela os 

Anjos da Morte, encarregados pelo processo de desencarnação, no momento da nossa 

morte física. Nesta região, também se encontram os tribunais divinos da justiça 

(encarregados de julgar o Karma e o Dharma). 

Mundo Mental 

– Mundo Mental Inferior: existem muitos templos negros onde encontramos os 

perigosos “magos negros”. 

– Mundo Mental Superior: existem muitos templos iluminados os quais nos ajudam a 

ver as coisas de uma forma mais clara, perfeita e consciente. 

6ª Dimensão 

A sexta dimensão é a Consciência Crística ou Búdica, ou seja, esta dimensão está 

além da Eternidade. Muitos estudiosos dizem que este é o plano da consciência em 

que existia Jesus quando ele se tornou Cristo. É o molde das estruturas de DNA e de 

toda criação. É dividido em Mundo Causal e Mundo Búdico. 

– Mundo Causal: o corpo correspondente a este mundo é o causal constituído pela 

vontade consciente (homem autêntico), alma dos seres humanos. 

– Mundo Búdico: este mundo corresponde ao corpo búdico onde podemos encontrar a 

alma Divina, aquela que descobrimos como a nossa Essência no seu Íntimo. 
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7ª Dimensão 

A sétima dimensão é pura luz, geometria sagrada, criatividade e expressão genuínas, 

um verdadeiro plano de sofisticação infinita. É nela que mora o Pai/ Mãe (o Absoluto) 

sem forma, indescritível. O Absoluto é o mesmo, mas cada um o pode ver de uma 

maneira diferente. O nosso Íntimo encontra-se nesta dimensão e é nela que nos 

preparamos para a renovação espiritual. Chegamos à sétima dimensão através da total 

eliminação do ego, mas só depois da aquisição da total consciência, da alma, do 

espírito e da encarnação do nosso Íntimo, portanto, teremos um longo caminho para 

percorrer. 

Esta foi uma breve abordagem, contudo, não existem somente estas dimensões no 

universo. Existem sim muitas outras, já que o infinito é eterno e o eterno é infinito. 

1.1. Mónadas e Expansão da Consciência 

O Ser Humano tem vários núcleos de consciência, pontos focais da sua expressão nos 

diferentes níveis do Universo. A mónada é para ele o núcleo fundamental na sua atual 

fase de evolução. Deriva-se de outro, mais profundo, o regente monádico, “centelha 

cósmica emanada do Criador”. A mónada é  a sua projeção no universo físico 

cósmico; a alma, a projeção da mónada nos níveis abstratos o ego humano, a projeção 

da alma no mundo concreto. 

Regente monádico => Mónada => Alma => Ego 

A mónada atua como estação transformadora da energia do regente monádico. É o 

centro de vida imperecível do homem. No estado de consciência monádico, ele é um 

ente individual, mas não vive a separatividade. 

Mantendo as suas bases em níveis elevados, a mónada faz penetrar a sua energia nos 

planos materiais, o que lhe confere relacionamento com esses planos e lhe possibilita 

evoluir e servir também neles. Dada a subtileza dos fogos que a compõem, ela não 

pode, de onde está, irradiar a sua energia de modo direto à matéria mais densa. 
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Para isso precisa de se munir de veículos intermediários, como os demais núcleos e 

corpos do ser. Ao contactar a mónada o consciente desperta atributos e conhecimentos 

que possui em potencial. Após atingir uma certa preparação e lucidez, a mónada 

afasta-se dos planos inferiores.  

A mónada como veículo da consciência imaterial do ser humano (o regente 

monádico) tem dois pólos e, pela interação deles, cria um campo de energia capaz de 

receber um impulso superior e de gerar uma centelha, fogo que ilumina a matéria. 

Percorre uma longa trajetória pelos reinos mineral, vegetal, animal, humano, espiritual 

e divino. Enquanto no mineral, no vegetal e no animal, exprime-se por meio de uma 

alma-grupo. Quando ingressa no reino humano, é constituída uma alma individual 

para ela. A mónada passa então a receber mais diretamente as irradiações dos níveis 

imateriais, que pouco a pouco a atraem para novos rumos e, ao mesmo tempo, por 

meio da alma, vai-se aprimorando na orientação  da expressão do ser nos mundos da 

matéria. 

Hoje, época de transição do planeta e de grandes oportunidades evolutivas, há 

indivíduos que já estão a consciencializar-se da existência da mónada, recebendo dela 

instruções. No nível monádico são captadas as leis universais e cósmicas a serem 

seguidas pela humanidade terrestre; nele se prepara a concretização da vida divina 

sobre a Terra. 

Quando a mónada começa a transcender o âmbito planetário, à medida que se 

desenvolve no âmbito solar, entra em esferas de consciência siderais. O seu 

relacionamento com setores do sistema solar ou a sua saída da órbita dele são 

controlados por entidades solares. Essas expansões transcorrem conforme conjunturas 

de ciclos individuais, planetários, solares e cósmicos. 

A alma conhece o necessário para os corpos da personalidade alinharem-se e 

tomarem-se instrumentos cada vez mais afinados da vontade da mónada. Esse 

conhecimento amplia-se no decorrer da evolução e, quando o núcleo monádico 

absorve a alma, forma-se entre ele e o eu consciente um canal de comunicação direto. 
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É então facultado ao eu consciente compartilhar da visão do Plano Evolutivo que a 

mónada alcançou. Assim como a integração da personalidade na alma significa a 

expansão da consciência do nivel pessoal para o nível planetário, global, a fusão da 

alma na mónada significa a expansão da consciência do nível planetário para o nível 

solar, o que representa bem mais do que uma reunião de consciências planetárias. 

2. As Leis Universais 

Esta palavra tem origem numa figura muito importante para os estudos do ocultismo: 

Hermes Trismegisto. 

Também chamado de Hermes "três vezes grande" (significado de "Trismegisto" em 

latim), os escritos atribuídos a Hermes são tanto de ordem filosófica, como os que 

buscam a essência de todas as religiões, como de ordem técnica, como a descrição de 

procedimentos ligados à alquimia. 

Os escritos filosóficos de Hermes estão espalhados em diversas obras que tratam da 

busca pela grande Verdade, aquilo que une todas as religiões. É nelas que reside o 

maior impacto de Hermes para a humanidade, já que muitas religiões antigas ou 

atuais, orientais ou ocidentais, beberam de sua fonte. 

Por ter nascido - ou ser diretamente associado ao Egito, local de grande intercâmbio 

cultural no mundo antigo, o pensamento hermético acabou por se espalhar com 

facilidade para outras regiões e a sua influência pode ser vista em diversas religiões e 

abordagens da espiritualidade - desde a religião muçulmana até a cristã, passando pela 

astrologia e filósofos importantes como Sócrates e Platão. 

Em 1908, os princípios que regem todas as coisas foram reunidos no livro O 

Caibalion, escrito pelos Três Iniciados a partir dos livros de Hermes. A autoria dos 

Três nunca foi confirmada. O título do livro deriva da mesma raiz que levou ao termo 

"cabala" em hebraico, que significa "receção". Nele, se encontram as descrições das 7 

Leis Herméticas que regem todo o universo e que serão resumidas a seguir. 
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As Sete Leis Herméticas 

1 - O Princípio do MENTALISMO:  "O todo é Mente; o universo é mental." 

A primeira e mais importante lei hermética fala basicamente sobre o poder da mente. 

O universo em que vivemos e tudo o que cremos ser realidade é de natureza mental: a 

natureza, as nossas ações, os nossos corpos e todo o resto. Nós somos o que 

pensamos. Se pensamos coisas boas, coisas boas virão; se pensamos coisas ruins, elas 

ficarão mais próximas de nós em uma estrutura de forma-pensamento. O universo é 

um campo de energia mental em dimensões particulares. 

2 - O Princípio da CORRESPONDÊNCIA: "O que está em cima é como o que está 

embaixo. O que está dentro é como o que está fora." 

Na segunda lei hermética, compreendemos que para tudo existe uma correspondência 

no universo, seja no microcosmo ou no macrocosmo. Sendo assim, para 

compreendermos tudo aquilo que nos cerca, temos que olhar para a sua 

correspondência e seu padrão em outros lugares. 

3 - O Princípio da VIBRAÇÃO: "Nada está parado, tudo se move, tudo vibra." 

A terceira lei hermética é amplamente aceite pela ciência moderna e trata do 

movimento inerente ao universo. Tudo se move, pois tudo vibra. Tudo é composto de 

átomos em constante vibração. O movimento é o que leva a mudanças e as vibrações 

ocorrem em diferentes graus. Por meio das vibrações, podemos estar mais próximos 

do caos ou da harmonia, e isso pode ser controlado. Nas frequências mais altas está 

aquilo que não é visto; nas frequências mais baixas estão as vibrações da matéria. 

4 - O Princípio da POLARIDADE: "Tudo é duplo, tudo tem dois pólos, tudo tem o 

seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as 

verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis." 

Na quarta lei hermética, entendemos que vivemos em um mundo polarizado. Tudo 

tem uma dualidade: o quente e o frio, o claro e o escuro, esquerda e direita, bem e 

mal... Quando associamos o princípio da polaridade com o da vibração, porém, 

compreendemos que as dualidades são duas faces da mesma moeda - em graus 

diferentes. O escuro não é nada além da luz ausente; a saúde é ausência de doença. A 

dualidade é, também, a unidade. 
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5 - O Princípio do RITMO: "Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo sobe 

e desce, o ritmo é a compensação." 

Na quinta lei hermética, entendemos que vivemos numa dinâmica de ciclos. Tudo o 

que vai, volta, e vivemos  numa vibração eterna de atração e repulsão, de inspiração e 

expiração. Assim como podemos estar por cima, certamente voltaremos para baixo, e 

isso vale tanto para movimentos físicos como o dos astros, frequências mentais e 

padrões de relacionamento.  

6 - O Princípio de CAUSA E EFEITO: "Toda causa tem o seu efeito, todo o efeito 

tem a sua causa, existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à Lei." 

Na sexta lei hermética, compreendemos que as coincidências nada mais são do que 

acontecimentos nos quais as causas ainda não foram esclarecidas. Toda ação tem uma 

reação e nada é por acaso. Ao dominar os princípios desta lei, é possível ser o agente 

causador e não apenas sentir os efeitos, de modo que possamos propagar o bem. 

Quando tal mecanismo é dominado, nos tornamos mestres de nós mesmos. 

7 - O Princípio de GÉNERO: "O Género está em tudo: tudo tem seus princípios 

Masculino e Feminino, o género manifesta-se em todos os planos da criação." 

No último princípio hermético, entendemos que o género não está apenas naquilo que 

se reproduz fisicamente, mas também está em planos mentais, naturais e espirituais. 

Toda criação deriva de uma força masculina e feminina. Tudo o que existe pode ter 

género: seres humanos, planetas, árvores. Sabendo e internalizando este facto, 

podemos viver em maior plenitude. 

 

3. Karma e Dharma 

Existe uma grande diferença entre Karma e Dharma, embora ambos estejam 

relacionados a algo maior e que não se limita ao tempo e espaço e compreendam o 

campo da espiritualidade, eles tratam assuntos, objetivos e aspetos distintos. 

Portanto, enquanto o Dharma é o sustento da Verdade e da mais pura existência 

universal, o Karma trata-se de algo individual, é o emprego da Lei da causa e efeito. 
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Sendo assim, Karma e Darma possuem significados diferentes e surgem para a 

compressão do Universo de maneiras também diferentes. 

Derivado do sânscrito, o Dharma (ou Darma) significa “aquilo que sustenta, que 

mantém”. Embora diferentes religiões e culturas o explica com pequenas diferenças, o 

conceito geral é o de que o Dharma é o puro caminho da Verdade, do conhecimento. 

Cada tipo de tradição o associa de formas diferentes, transformando tudo num 

profundo estudo de descoberta das energias que realizarão as ações da forma mais 

plena. 

O Dharma aborda a Lei Natural, ele diz respeito a algo que não abrange somente o 

visível, mas sim a criação total de todas as coisas. Essa essência não é algo 

controlável, ela está presente para todos e cabe aos que a procuram somente 

compreendê-la para poder melhor se direcionar, mas nunca interferir em seu curso. 

O Dhama é a busca da Verdade, da correnteza que leva a vida, assim como um rio. 

Não se pode mudar esse fluxo natural, mas pode-se aprender a nadar a seu favor. 

Encontrar o significado do Dharma e estabelecer a harmonia na vida é agregar 

autoconhecimento e a força necessária para lidar com as verdades. 

Conhecer o Dharma é experimentar, não é somente ler sobre e sim vivenciá-lo, tirar a 

fonte da sabedoria por meio das fases e aprendizados da vida. 

Ao encontrar o seu mais profundo significado a pessoa será capaz de lidar com 

qualquer questão com maior superioridade e entendimento do que ocorre em sua vida. 

Porém essa é uma busca pode ser complexa para algumas pessoas, pois para elas 

torna-se algo difícil compreender e deixar passar alguns assuntos em suas vidas, não 

conseguindo se desapegarem do que não faz parte desse fluxo maior dessa Verdade 

absoluta. 

Portanto, para se beneficiar com o Dharma é necessário que se permita seguir seu 

curso natural, percebendo que a pessoa não é capaz de modificá-lo mas tem o poder 

de segui-lo e ao final do rio encontrar um mar de conhecimento e realização e assim 

atingir a felicidade suprema. 
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Já o Karma ou Carma e suas Leis, definem o sentido de causa e efeito, o que se planta 

hoje, colhe-se em qualquer existência, assim sendo cada um carrega consigo as 

consequências de vidas passadas. Essa já é uma ação individual, onde cada pessoa 

traz em seu espírito a bagagem do que passou em suas reencarnações. 

Quando se pensa em karma pode-se entender como uma maneira da forma como a 

vida se molda para construir toda uma existência de um indivíduo. Não é necessário 

pensar nesse assunto como algo que define uma fatalidade, pois todos possuem o 

livre-arbítrio de modificar esse impacto causado anteriormente e assim, renovar as 

energias que os movimentam. 

O Dharma é uma força maior, que compreende a Verdade do existir, não há como 

lutar contra, pois isso causa dor e desgaste, mas conhecendo-o e seguindo o seu fluxo 

pode-se colher na vida a mais suprema felicidade. 

Já o Karma é uma essência individual, as ações e posturas adotadas em todas as vidas 

de um ser, que trazem as suas consequências ao decorrer de todas as reencarnações, 

pois essa energia fica contida no seu mais elevado espírito. Mas, ele pode ser 

favorável desde que se aprenda nesta atual vida a corrigir os erros cometidos no 

passado. 

Pode- se dizer que ao procurar pelo Dharma e encontrar o seu significado, permite-se 

também amenizar os efeitos do Karma, pois com a Verdade maior a pessoa é capaz de 

entender o fluxo da vida e conviver em harmonia com o que é proveitoso e essencial. 

 

4. Seres Multidimensionais 

Ser multidimensional é possuir a capacidade natural de estar em várias dimensões ao 

mesmo tempo, conscientemente ou não. Somos seres multidimensionais, ou seja, 

pessoas que são humanas, mas possuem uma alma metafísica, isto é, encontram-se na 

condição humana, mas os seus corpos foram e são constantemente adaptados para 

poderem permanecer a  acolher o seu espírito que tem origem em dimensões mais 
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sutis. Em muitos casos, são seres que encarnaram pela primeira vez nesse planeta; 

outros já estão por aqui durante várias encarnações seguidas. 

O que são corpos dimensionais? 

Corpos dimensionais primeiro conceito: Tudo é infinito. O universo infinito. O que é 

infinito? Infinito é um conceito muito amplo para a nossa mente racional 

compreender. O  infinito é algo que nunca, é o tempo e espaço sem fim, isso quer 

dizer que se se pudesse pegar uma nave espacial e viajar por todo o universo nunca 

chegaríamos ao fim. O universo além de ser infinito é multidimensional, ou seja, 

existem infinitas dimensões. Tudo o que o criador fez é infinito, tudo é infinito, a obra 

do criador é como se fosse um manancial de infinitas possibilidades qe se vão 

desdobrando infinitamente. 

Todos nós somos partes da consciência do Criador, é a fagulha energética diretamente 

expelida pelo Criador,  é o pedaço individualizado do Criador. Tudo que existe, toda 

matéria que existe, todos os prótons, elétrons e neutrões do universo em todas as 

dimensões são o Criador. O Criador para se experimentar a si mesmo, para viver ele 

mesmo de infinitas formas, cria fagulhas dele mesmo com consciência de 

individualizada. 

A vida na terra é um grande teatro cósmico. A consciência precisa depois de um certo 

nível para se esquecer de quem ela é, esquecer que ela é o Criador para poder viver no 

personagem que ela está a representar. No fim, o Universo,  a vida, a existência é uma 

grande atuação cósmica, uma grande representação do Criador. O Criador está a 

representar ser várias coisas em várias formas diferentes para experimentar ele mesmo 

sob diferentes pontos de vista. A consciência é o que rege todos os corpos em todas as 

dimensões e cada corpo dimensional: na terceira dimensão, na quarta dimensão, na 

quinta dimensão, na sexta dimensão, na sétima dimensão e em infinitas dimensões. Os 

corpos dimensionais são sistemas para que a consciência consiga se manifestar na 

dimensão que ela se quer manifestar. Por exemplo: nós somos uma consciência 

eterna, um pedaço do Criador que está aqui agora no planeta Terra a viver na terceira 

dimensão.  



PÁGINA 14 

A consciência em seu estado bruto diretamente expelida do Criador tem um potencial 

energético, vamos dizer, de um bilhão de kW, se essa consciência se manifestasse na 

terceira dimensão ela queimaria tudo em volta, pois a energia original da consciência 

não seria comportada pelo aparelho tridimensional que a consciência escolheu para se 

manifestar. O mesmo processo ocorre com uma hidroelétrica, numa corrente 

hidroelétrica a energia gerada tem 800 mil kW, se essa energia chegasse diretamente 

na lâmpada ela explodiria, então para lâmpada acender a essa energia precisa de sofrer 

vários processos de redução de carga, até chegar em 110 kW ou 220 kW para que a 

lâmpada possa acender. 

Para que a consciência se manifeste no corpo físico humano sem derretê-lo ela vem 

sofrendo reduções de cargas dimensão após dimensão e quanto mais reduzimos a 

carga energética da consciência menos expandida ela se torna até chegarmos na 

terceira dimensão onde a carga energética é tão pequena comparada com a original, 

que “esquecemos de onde viemos”. 

 Como vivemos na terceira dimensão, o potencial energético é reduzido e com isso a 

perceção que a consciência tem do universo, por isso é que nós estamos aqui na 

terceira dimensão “apagados”, sem lembrar de nada do que nós somos.  

A energia consciencial que chega é tão pequena que essa energia consciencial é o 

mínimo necessário para abastecer o corpo físico e para representarmos um 

personagem nessa dimensão. O corpo dimensional físico transmite essas informações 

ao próximo corpo dimensional que transite para o próximo corpo dimensional até 

alimentar o Criador de informações. O Criador é tudo e o universo é infinito e todas 

as dimensões são infinitas. Nós estamos aqui na Terceira Dimensão e ao mesmo 

tempo nós estamos na quarta dimensão e ao mesmo tempo nós estamos na quinta 

dimensão e ao mesmo tempo nós estamos na sexta, na sétima, oitava e em todas as 

dimensões ao mesmo tempo. A nossa consciência está ancorada em todas dimensões 

simultaneamente e ancorada em corpos físicos correspondentes em cada dimensão. 

Imaginando um fluxo de energia único que vem do criador, uma faixa de onda que 

permeia todas dimensões existentes. Essa faixa de onda vai-se conectando em corpos 

dimensionais e vai captando informações de cada dimensão mandando todo fluxo 
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direto para o criador. Quando corpo morre, por exemplo, o que acontece é que 

simplesmente a consciência desloca-se desse corpo e continua conectada nas outros 

dimensões em que ela possui um corpo para se conectar. Uma dimensão tem contacto 

mais próximo com as dimensões mais próximas, ou seja, se estamos na terceira 

dimensão, quando dormimos a nossa consciência desloca-se para a dimensão mais 

próxima que é a quarta dimensão, por isso realizar projeção astral é mais fácil do 

realizar projeção mental. Quando mais alta a dimensão mais potencial energético a 

nossa consciência possui, logo na dimensão astral  a nossa consciência é mais 

expandida do que na terceira dimensão. 

Cada corpo energético possui um processador próprio que irá traduzir os estímulos 

energéticos em ideias formadas. 

Quando olhamos uma cadeira, ela é um conjunto de eletrões, protões e neutrões e o 

nosso cérebro físico que codifica essa massa energética, transforma-a numa imagem 

mental, a cadeira. 

Quando mais alta a dimensão maior capacidade de processamento, então quando 

trazemos uma experiência de dimensões superiores para dimensões inferiores o 

processador (cérebro) trava e o máximo que lembramos são de fragmentos e 

sensações. 

Poucas pessoas na terceira dimensão ao fazer uma viagem à dimensão mental 

superior, por exemplo, conseguem traduzir o que viveram numa lógica tridimensional, 

porque a amplitude consciencial entra em dimensões que estão tão longes uma das 

outras que o cérebro na terceira dimensão sofre um “apagão”. 
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4.1. Os Corpos da Consciência 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao ser humano é dada a grande missão de viver a vida, com o objetivo principal de 

evoluir, através do aprendizado contínuo nos diversos níveis do seu ser.  

E para que a evolução ocorra de maneira satisfatória, é preciso que cada ser humano 

se consciencialize, que a vida se manifesta não apenas no plano físico, mas também 

noutras dimensões paralelas a este plano. Além de ter a compreensão da existência 

dos seus diversos corpos. Os quais são instrumentos que a consciência utiliza para se 

expressar e evoluir, nas diversas dimensões com as quais ela interage. Nós possuímos 

8 corpos, onde 4 destes compõem a personalidade encarnada e 4 correspondem aos 

corpos da alma.  

Os corpos da personalidade são:  

1º O corpo físico: encontra-se na terceira dimensão, é o mais lento e denso dos corpos. 

É composto de matéria nos estados sólido, líquido e gasoso. Com ele a consciência 

atua no plano físico, e por necessitar de atenção e cuidados contínuos, pode desviar a 

atenção da mesma sobre a existência dos demais corpos.  
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2º O corpo energético ou duplo etérico: encontra-se na quarta dimensão, é uma 

duplicação do corpo físico, composto por um padrão de energias mais subtis. O duplo 

permeia todo corpo físico e possui duas funções principais: absorver energias 

provenientes do sol (o prana), e enviá-las para todas as partes do corpo físico, 

abastecendo-o de reservas energéticas e servir de interface entre o corpo físico e o 

corpo imediatamente superior a este, ou seja, o corpo emocional ou perispiritual, 

tornando possível a troca de informações entre esses planos. Compõem também o 

corpo energético, os chakras, (ou centros de força), os quais possibilitam a receção e a 

transmissão de vários padrões de energias para os demais corpos.  

3º O corpo emocional, perispírito ou corpo astral: encontra-se na quinta dimensão, é o 

corpo responsável pelas nossas emoções. Cada indivíduo atrai e alimenta 

constantemente esse corpo com as energias emocionais com as quais se afina 

habitualmente. Esse corpo é o responsável pelas doenças psicossomáticas.  

4º O corpo mental inferior: encontra-se na sexta dimensão, é o responsável pela 

atividade do pensamento do ser humano. Através deste corpo, elaboramos raciocínios 

e aprendemos novas informações relacionadas com o mundo concreto e objetivo. As 

doenças mentais apresentam-se neste corpo.  

Os corpos da alma são:  

1º O corpo mental superior ou corpo causal: localiza-se na sétima dimensão, é um 

corpo mais sofisticado e permanente que os anteriores. Ao longo das vidas sucessivas 

e simultâneas, funciona como repositório de todas as informações e experiências 

pluri-encarnatórias do ser humano.  

Este corpo não possui a mesma forma dos outros corpos. A sua aparência é a de um 

ovóide de energia pulsante.  

O plano causal é a região onde o ser humano pode alcançar a noção do real 

significado do processo de evolução que abrange toda a humanidade. São poucas as 

pessoas que acedem a esse plano e nele podem captar informações sobre a sua origem 

e a finalidade da existência.  
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2º O corpo átmico: fica na oitava dimensão e tem a função de armazenar e fazer 

funcionar todas as leis evolutivas da alma.  

3º O corpo búdico: localiza-se na nona dimensão, e representa a parte criativa da 

alma; é ativado pelo sentimento da fé, da compaixão e do amor.  

4º O corpo espiritual: fica na décima dimensão, irá absorver a consciência total; é o 

único corpo que vai restar quando não precisarmos mais reencarnar.  

Nós somos seres multidimensionais e atuamos com os nossos 8 corpos em 10 

dimensões verticalmente paralelas e diferentes entre si. E para que a nossa evolução 

se manifeste de maneira contínua, tanto para personalidade como para alma, é 

importante reencarnamos também continuamente para possibilitarmos múltiplos 

aprendizados para a nossa consciência.  

4.2. Os Chakras, a Tela Búdica e o Ectoplasma 

Chakras 

A palavra “chakra” vem do Sânscrito e significa roda de luz. Os chakras são pontos de 

energia de diferentes vibrações, que representam diferentes aspetos do corpo e do 

espírito. Esses pontos de energias circulam ao longo de uma espécie de “sistema 

nervoso” chamado Nadis, que é por onde circula a energia vital. 

A sua função é controlar e energizar os órgãos vitais do corpo, assim como controlar 

as condições psicológicas e espirituais das pessoas. Cada Chakra tem uma função 

espscífica e propriedades particulares. Segue a descrição de cada um: 

Chakra da Coroa 

Localização: Topo da cabeça 

Corpo: Alma causal 

Cores: Violeta, branco, dourado 

Mau funcionamento: sentir-se vazio; desregrar-se; perder os referenciais; perder as 

raízes, problemas psicológicos. Falta de fé. 

Doenças Físicas: doenças do cérebro, confusão mental. 
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Em equilíbrio: renúncia, libertação, força de vontade, estar em conexão plena, 

transcender, contacto com a energia divina e cósmica superior 

Cristais e Pedras Preciosas: Diamante, Turmalina Branca, Jade branco, Quartzo 

esfumaçado, celestita 

 

Ajna/ Chakra ou terceiro olho 

Localização: entre as sobrancelhas 

Corpo: mental superior 

Cores: índigo, turquesa, malva 

Mau funcionamento: Controlar; julgar; saber de tudo, falta de intuição e pensamentos 

confusos 

Doenças Físicas: doenças de glândulas endócrinas, doenças oculares e cancro 

Em equilíbrio: Centro da vontade superior, o equilíbrio entre razão e emoção e 

aumento da intuição, completude, espiritualidade, inspiração, introvisão e comando e 

clareza. 

Cristais e Pedras Preciosas: Ametista, Apatita Roxa, Azurita, Calcita, Nacar, Safira, 

Fluorita azul e branca 

 

Chakra da Garganta 

Localização: Garganta 

Corpo: mental 

Cores: Azul, prateado e turquesa 

Mau funcionamento:  Falta de criatividade; passar do limite, falta de espontaneidade, 

fala exagerada, dificuldade na escuta, falta de conexão com o que fala e retraimento 

Doenças Físicas:  esterilidade, asma, perda de voz e a muita preocupação 

Em equilíbrio: Fala assertiva, espontaneidade, criatividade, responsabilidade, 

expressão e verdade universal 

Cristais e Pedras Preciosas: Lápis – lazúli, Água marinha, Sodalita, Turquesa e Safira. 
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Chakra Cardíaco 

Localização: coração 

Corpo: Sentimento 

Cores: Verde, Rosa 

Mau funcionamento:  Ser ferido, sofrer constrangimentos, rejeição, abandono, 

dificuldade em perdoar, fechado para novas experiências, dificuldade na entrega e 

tristeza.  Dificuldade em relacionamentos, falta de esperança 

Doenças Físicas: Cardíacas e problemas pulmonares 

Em equilíbrio: Compaixão, ternura, irradiar; viver agradavelmente; amar, alegria, 

confiança, entrega, bom relacionamento. Abertura para novas experiências 

Cristais e Pedras Preciosas: âmbar, Esmeralda, Calcita verde, Jade, Turmalina rosa 

Crisoberilo 

 

Chakra: Plexo solar 

Localização:  Estômago 

Corpo: Astral 

Cores: Amarelo, dourado e rosa 

Mau funcionamento: Acumulo de emoções inferiores, falta de autoestima e 

autoconfiança, submissão ou excesso de poder 

Doenças Físicas: doenças cardíacas e problemas pulmonares e intestinais. 

Em equilíbrio: consegue lidar com os sentimentos inferiores, autoestima, 

autoconfiança, lógica, razão, opinião pessoal, assimilação 

Cristais e Pedras Preciosas: Âmbar, Citrina amarela,  Topázio, Malaquita, Quartzo 

Rosa, Pirita de ferro, Calcita, Kunzita, Apatita. 

 

Chakra Sexual 

Localização:   Região do Sacro/ sexual 

Corpo: Entérico 

Cores: Laranja, âmbar, dourado 
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Mau funcionamento: Falta de vitalidade, sexualidade muito ativa ou reprimida, falta 

de criatividade, dificuldade em se permitir ter prazer, falta de realização pessoal, 

solidão, vulnerabilidade, sofrimento 

Doenças Físicas: problemas dos sistemas urinário e reprodutivo 

Em equilíbrio: Segurança, sensibilidade em relação aos outros, sexualidade 

equilibrada, criatividade, sinceridade, realização pessoal 

Cristais e Pedras Preciosas: Âmbar, Citrina, Topázio, Aventurina, Pedra da lua, Jaspe 

 

Chakra Base 

Localização:  Base de coluna 

Corpo: Físico 

Cores: Vermelho, castanho e cor de malva 

Mau funcionamento: Medo, não ter raízes, dificuldade em realizar; sentimento de não 

pertencimento e insegurança 

Doenças Físicas: Problemas de coluna, sexualidade reprimida ou excessiva, e 

insuficiência renal 

Em equilíbrio: Criação de raízes, encarnação, aceitação, autopreservação, realização e 

coragem 

Cristais e Pedras Preciosas: Rubi, Ônix, Olho de tigre, Quartzo esfumaçado, Granada, 

Alexandria, Quartzo Rosado e Ágata 

 

Chacra Umeral 

O Chakra Umeral ou Humeral, situa-se nas costas, e tem ligação direta ao úmero 

como o próprio nome indica. Está na altura da omoplata esquerda (entre e sobre o 

pulmão esquerdo). É um Chakra Espiritual, pois é através dele que as energias se 

conectam. É o Chakra mediúnico e de proteção porque equilibra as energias positivas 

e negativas em excesso, logo se prevê a sua importância assim como o porque de 

nossas dores nas costas. É um Gerenciador Energético. 
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É através dele que recebemos, em primeiro lugar, todos os contactos espirituais. É 

composto por duas hélices ou pétalas que giram no sentido horário quando captam 

energias (incorporação) e no sentido anti-horário quando repelem energias 

(desincorporação). Tem coloração variável, mas o azul e o verde são predominantes. 

Oscila entre as outras matrizes, de acordo com a energia que está a ser captada. 

É um Chakra desenvolvido apenas em algumas pessoas e o seu formato é o de uma 

lemniscata (um oito deitado ou o símbolo do infinito) e os antigos o descreviam como 

asas de seres iluminados. 

Em equilíbrio tem a cor azul celeste, mas quando estamos enfraquecidos a cor 

predominante é o amarelo. Assim como todos os outros Chakras, o Umeral situa-se na 

periferia do corpo físico que por sua vez, envolve e extrapola o corpo físico em cerca 

de 5 a 10 cm. 

Esse é um Chakra extremamente importante para avaliarmos se estamos com algum 

problema espiritual. Ele mantém a nossa individualidade e rege todas as energias que 

habitam o nosso espaço e as organiza. Ele também processa as energias do ambiente e 

filtra as energias densas que transitam no nosso campo energético. 

 

Tela Búdica 

A tela etérica ou tela búdica, é uma espécie de malha magnética que se situa entre o 

corpo etérico e o corpo astral e que atua como uma espécie de filtro de energias entre 

a dimensão astral e a dimensão física. O objetivo é proteger o psicossoma (corpo 

emocional) e o soma (o físico) das intempéries astrais. 

Essa espécie de tela permeia o corpo inteiro. É como se fosse uma roupa de mergulho, 

que ficam bem justas no corpo. Na prática é o que nos impede de perceber o mundo 

espiritual, ver ou falar com os espíritos que estão à nossa volta. 

As pessoas que possuem mediunidade, ou seja, uma maior capacidade de intercâmbio 

de energias com a dimensão astral, conseguem isso devido à maior permeabilidade da 

sua tela etérica, em função de carma acumulado. Significa que a mediunidade não é 
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um dom (pelo menos em 99,9% dos médiuns) e sim o resultado de rasgos ou rombos 

na tela etérica do indivíduo, isto é, a mediunidade é um efeito cármico. 

Essa tela é muito sensível e pode ser danificada pelo uso de substâncias tóxicas como 

álcool, fumo, drogas, chás alucinógenos, remédios para depressão, etc., assassinatos, 

crises emocionais muito fortes (ataques de ira, pânico, traumas, etc.). O uso de drogas 

faz com que essa tela ou malha se rompa, criando rasgos, furos, rombos, por onde a 

pessoa passa a perceber, sentir, as energias do mundo espiritual, sem no entanto ter 

consciência ou controle sobre isso. 

As alucinações e sensações que os drogados sentem são fruto desses estragos na tela 

etérica que acabam por provocar um tipo de mediunidade na pessoa que com o tempo 

de uso vai além dos momentos em que a droga é utilizada . 

A ingestão costumeira de bebida alcoólica também causa rombos em muitas partes da 

tela búdica, na região do aparelho digestivo, na cabeça, e noutras partes. O cigarro 

causa o estrago na região peitoral e abdominal. Isso representa que a prática funesta 

dos vícios não promove tão somente prejuízos ao corpo, mas também ao espírito. É 

por intermédio deste rombos que muitos espíritos atormentados costumam entrar e 

depositar as suas larvas, os seus aparelhos extra físicos sugadores, as suas influências 

diretas. 

Mas, o principal rompedor de tela etérica é o pensamento e as atitudes. Quando estes 

são sombrios, amargurados, raivosos, vingativos, entre outros elementos 

avassaladores, são capazes de romper barreiras quase intransponíveis. 

 

Ectoplasma 

O ectoplasma, é um tipo de vapor de tonalidade branca que emana do suposto 

médium, normalmente através da boca, mas também por meio de qualquer outra parte 

do organismo, para a reconstituição do corpo material. 
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A existência deste fluido psicossomático, externado do organismo de pessoas com 

dons mediúnicos, ainda não foi cientificamente comprovada. 

Esta substância tem o aspeto de um fluido, corpo etéreo luminoso que se manifesta no 

exterior do ser, transparente e ténue, o qual somente se manifesta a partir de psíquicos 

dotados da mediunidade de efeitos físicos.  

Gustave Geley, criador do Instituto Metapsíquico Internacional de Paris, realizou 

algumas experiências em sessões presenciadas por outros estudiosos; ao longo dos 

trabalhos, conforme afirma o pesquisador, diversas entidades espirituais ou 

operadores, como ele preferia denominá-los, atuavam sobre a estrutura cerebral do 

médium, desencadeando assim a irradiação do ectoplasma não visível, o qual se 

somava até compor a quantidade necessária para a eclosão dos eventos de 

materialização e de levitação. 

O ectoplasma está intimamente ligado à mente do médium, daí a necessidade dele 

purificar os seus pensamentos, manter o seu corpo livre de toxinas, seja das 

produzidas pelas carnes vermelhas, seja as que emanam do álcool. Qualquer ideia 

menos elevada compromete as vibrações e colocam em risco este fluido, 

comprometendo inclusive a qualidade de vida do médium.  

 

5. O que é Apometria 

A Apometria é um conjunto de técnicas e princípios que tem a intenção de tratar, 

harmonizar e favorecer a consciência dos múltiplos aspetos que movimentam as 

energias humanas. 

Apometria é uma técnica completa e capaz de através de mecanismos simples atingir 

vários níveis de profundidade do desequilíbrio humano, realizando cortes e limpezas 

necessárias para a restituição do equilíbrio original de cada um. 

O termo Apometria vem do grego: 

Apó = preposição que significa além de, fora de e metron = relativo a medida.   
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Assim, a Apometria atua diretamente nos campos de cada ser humano, permitindo o 

tratamento de cada nível dos seus corpos, de vidas passadas, assim como energias 

denominadas intrusas, que são externas ao indivíduo e acabam por processos 

obsessivos interferindo profundamente na vida de cada um. 

O principal objetivo deste tratamento está em realizar os cortes desses processos 

obsessivos e auto obsessivos com a finalidade de retomar o equilíbrio natural de cada 

Ser Humano na sua essência. 

Por outras palavras a Apometria visa religar o homem ao seu corpo mental superior 

possibilitando que ele reconheça a sua verdadeira missão e função nesta encarnação, 

facilitando o entendimento da sua verdadeira essência divina. 

A técnica é conduzida fazendo o desdobramento dos corpos e através da 

Impulsoterapia irá comandar todas as ações que são realizadas para executá-las junto 

com o plano espiritual. 

Somos corpos energéticos formados por níveis de consciência, que também são 

energias. Assim, há a possibilidade dessas energias estarem em desarmonia, 

desequilíbrio, em conflito, com todas as outras. E somos fragmentamos de nós 

mesmos, podendo estar em dissonância entre os nossos próprios níveis de 

consciência. A Apometria tem o objetivo de tratar esses níveis de consciência e as 

energias que são irradiadas a partir desses níveis. 

A Apometria trabalha com o desdobramento dos corpos em níveis e subníveis. Desse 

modo, o terapeuta dirige o desdobramento dos corpos subtis (espirituais) e os 

encaminha para o plano astral. Lá existem os espíritos de luz amparados pelos mestres 

ascencionados, que realizam o tratamento desses níveis em desdobramento. Esse 

desdobramento é feito através da técnica setenária de dissociação dos corpos 

espirituais, que é embasada nas leis da Física Quântica. 

Para auxiliar nesse processo, há técnicas que tornam o corpo etérico mais flexível e 

maleável, diminuindo sua coesão intermolecular. Isso colabora para que os terapeutas 

emanem as energias positivas e purificadoras aos indivíduos, como também, possam 

realizar o tratamento com todos os recursos energéticos disponíveis no Universo.  
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A Apometria é um tratamento espiritual, na medida em vai tratar os corpos sutis (ou 

espirituais). E colabora para harmonizar a vida do indivíduo, retirando as energias 

intrusas, as influências ou as manipulações mentais, através do rompimento das 

ressonâncias das vidas passadas (como fobias, traumas etc). 

É, portanto, uma prática de terapia holística, que abrange um conjunto de técnicas que 

têm a intenção de propiciar a emanação e a manutenção de energias positivas na 

pessoa, favorecendo o seu equilíbrio como um todo. É, também, um tratamento 

metafísico; trabalha com a ressignificação e com a reconexão. 

Favorece, ao mesmo tempo, a libertação de processos obsessivos e auto-obsessivos, 

por meio de corte do passado e dos laços energéticos. 

Esse desdobramento pode ser aplicado em todas as pessoas, independentemente, de 

sua saúde, idade, sexo, estado de sanidade mental ou resistência oferecida. O método 

não é difícil, mas deve ser utilizado por terapeutas devidamente treinados e 

capacitados. E os resultados são surpreendentes e positivos em praticamente todos os 

casos. 

5.1.Como surgiu a Apometria 

A Apometria é um estudo que surgiu recentemente e, ainda, apresenta diferenças em 

padrão e conceito geral a respeito de funcionalidade. 

O Dr. José Lacerda de Azevedo, médico gaúcho, formado em 1950, foi qualificado 

como o Mestre da Medicina Espiritual que desenvolveu a técnica. 

O Dr. Lacerda testou essa metodologia na sua esposa, de forma criteriosa, observando 

todos os fenómenos e aprimorou a técnica inicial, passando a chamá-la de Apometria. 

5.2. As Leis da Apometria 

1. Primeira Lei 

Lei do desdobramento espiritual (Lei básica da Apometria) 
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Há a separação momentânea dos corpos subtis, para que sejam trabalhados ao mesmo 

tempo, com a conservação da consciência. E é feita através de um comando verbal ou 

mental associado a impulsos ou pulsos energéticos. 

Pulsos magnéticos são emanações energéticas, ritmadas, realizadas através de estalos 

de dedo, com contagem de 1 a 7, que criam uma irradiação sonora capaz de veicular a 

força do pensamento dos trabalhadores espirituais. Os pulsos expressam a vontade dos 

doutrinadores em dissociar os níveis dos corpos. 

2. Segunda Lei da Apometria 

Lei do acoplamento físico (é a última etapa do processo)  

É a reintegração dos corpos subtis ao corpo físico, através do comando verbal ou 

mental, com contagem progressiva. 

3. Terceira Lei 

Lei da ação à distância, pelo espírito desdobrado 

A partir do desdobramento é possível atuar e interferir energeticamente noutras 

dimensões, espaços, lugares e também na linha temporal. Não é aplicada em trabalhos 

presenciais, apenas à distância (Lei da viagens astrais). 

4. Quarta Lei 

Lei da formação dos campos de força. Cada vez que a partir da força mental emitimos 

a imagem de uma forma e colocamos a vontade ou intenção manifestada, essa forma 

ou campo será criado nas dimensões correspondentes. 

É realizado antes do  início dos trabalhos. 

5. Quinta Lei 

Lei do ajuste da sintonia vibratória 
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Para se poder detetar as diferentes energias deve-se ajustar a nossa frequência 

vibratória a partir de comandos de acordo com a situação, lugar, frequência do 

paciente ou da entidade que é preciso ser trabalhada. 

6. Sexta Lei 

Lei da dissociação do espaço-tempo 

Por meio de saltos quânticos, pode-se desdobrar a consciência para qualquer ponto da 

linha espaço-temporal com o intuito de esclarecer o espírito e propiciar uma mudança 

de conduta. Tal desdobramento pode ser feito pelo terapeuta ou com o paciente.  

7. Sétima Lei 

Lei do choque do tempo 

Quando a consciência se encontra desdobrada numa outra circunstência temporal e 

dimensional, todos os aspetos energéticos desse ponto passam a influenciar a pessoa 

na sua totalidade. 

5.3. Como funciona o tratamento de Apometria 

É necessário fazer uma proteção vibratória no ambiente onde procederá o tratamento. 

Através de preces e frases específicas para essa intenção, executa-se a formação de 

um campo de força e de barreiras magnéticas ao redor dos terapeutas. Os campos de 

força são usados para isolarem os espíritos obsessores, interrompendo as suas ligações 

e alimentações, para desestruturá-los e, por fim, encaminhá-los aos locais onde serão 

tratados e curados. 

Forma-se uma egrégora, que é um campo de força criado no plano astral, a partir da 

energia emitida por equipas espirituais, com um fim específico. 

Após os procedimentos iniciais, inicia-se com a abertura de frequência vibratória, por 

meio da impulsoterapia, onde a energia está presente no campo espiritual e fica 

percetível, sensível aos trabalhadores, possibilitando realizar o tratamento dos corpos 
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espirituais. Proporciona-se o desdobramento dos corpos subtis, faz-se o tratamento, 

levando à captação de energias boas e a expulsão das nefastas.  

Abre-se a linha do tempo, fazendo a consciência da pessoa dar saltos quânticos aos 

exatos momentos onde tiveram origem os problemas em causa, para que veja o que 

for necessário esclarecer, promovendo o doutrinamento da sua moral e conduta. 

Cortando todas as memórias negativas e desfazendo todos os sentimentos negativados 

associados. Aplica-se depois, a técnica da despolarização dos estímulos de memória 

(técnica para apagar memórias de vidas passadas, que já não servem mais, onde os 

estímulos serão apagados por efeito da despolarização magnética neural). 

De seguida usa-se a técnica de limpeza dos chakras e malhas energéticas, para 

purificar e desobstruir os campos de energia (situados no corpo etérico), permitindo 

que a energia flua de forma harmoniosa. 

Faz-se por fim o reacoplamento de corpos e fecho dos portais e linhas do tempo que 

foram abertos para todo o tratamento.  

Para terminar conecta-se a pessoa com frequências de cura e campos de força para sua 

proteção.  

Esta técnica eleva, o estado vibratório do espírito tratado a níveis superiores, devido 

à  forte intenção magnética do terapeuta, já que atua como um condutor da energia das 

equipas de cura esprituais presentes. Essas trocas de energia dão-se por ressonância e 

ocorrem através dos chakras e dos centros de força do paciente que possibilitam o 

equilíbrio energético. 

Durante o trabalho, os espíritos sofredores são enviados aos hospitais de tratamento 

astrais, pois é necessário limpá-los. Assim, acontece a cura e a eliminação de traumas 

vividos em vidas passadas (memórias), onde são apagados os vínculos de dor, medo, 

angústias, culpas e apegos com vidas anteriores.  

Paralelamente, existe o trabalho de esclarecimento desses espíritos sofredores, 

mostrando as leis éticas que regem a vida e auxiliando-os a mudarem de conduta. 
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Importante lembrar aqui, mesmo que o paciente ou terapeuta não tenha noção 

consciente dos conteúdos vivenciais e respetivos aprendizados, a sua mente 

inconsciente terá e gravará esses aprendizados, contribuindo para a evolução da alma. 

Após concluído o tratamento necessário naquele momento, desfaz-se o campo de 

proteção e agradecendo a todos os seres, aos espíritos de luz e mestres que 

colaboraram no trabalho exercido com respeito e amor. 

Para a cura definitiva em casos de obsessões complexas, são necessários sucessivos 

trabalhos e sessões de Apometria, proporcionando o esclarecimento do paciente e 

elevando a sua vibração para uma frequência de amor e luz. Isso vai favorecer a 

criação de um campo protetor, tornando a pessoa imune a ataques de espíritos 

obsessores conscientes ou inconscientes. 

5.4. Contribuição da Física e da Mecânica Quântica 

A Física é a área das ciências naturais que estuda os fenómenos que acontecem com a 

matéria no decorrer do espaço e do tempo, assim como, as leis que tendem a 

modificar os seus estados ou os seus movimentos sem modificar a sua natureza. 

Com o progresso da ciência, já não era possível com termo “física” definir ou 

abranger todas as propriedades gerais da matéria. Então, surgiu a denominação 

Ciências Físicas, que compreendem diversos e importantes ramos, como a Física 

Quântica, advinda da Física Atómica e Nuclear. 

A Física tradicional fundamentou-se em Isaac Newton, desde 1650, onde o paradigma 

mecanicista representado pela queda da maçã da árvore, levou-o a enunciar a Lei da 

Gravitação Universal (Lei da Gravidade), que colaborou no desenvolvimento das 

ciências físicas. 

Em 1900, o físico alemão Max Planck iniciou uma revolução na física com a 

enunciação da Teoria dos Quanta. A palavra “quanta” tem origem latina e é plural de 
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“quantum”. Os “quanta” são pacotes de energia associados a radiações 

eletromagnéticas. 

Planck, em seus estudos sobre a distribuição de energia no espectro da radiação total, 

desvendou que a projeção da radiação  é executada por pequenos blocos ou “pacotes” 

de energia intermitentes ou descontínuos. Essa interrupção na projeção das radiações 

desmantelou o determinismo matemático e absoluto da Física Clássica, fazendo 

emergir o determinismo das probabilidades e estatística. 

Em 1905, o físico alemão Albert Einstein enunciou a Teoria da Relatividade Restrita 

resultando na fórmula E=MC², assim como, concluiu que o tempo passa mais devagar 

num objeto que se desloca em grande velocidade (exemplo do astronauta que viaja 

pelo espaço afora). Ou ainda, M=E/C²  de onde se concluiu que a matéria (= massa) é 

formada pela energia condensada. 

Einstein propôs na Teoria da Relatividade Geral, sobre a mecânica de Isaac 

Newton,  o princípio da relatividade do movimento para sistemas com campos 

gravitacionais. Sendo que essa teoria é o fundamento de toda a Cosmologia moderna, 

já que explica a constante expansão do Universo e, ainda, os buracos negros. 

Para Newton, massa (matéria) atraía massa; porém, Einstein comprovou com 

equações matemáticas que, na verdade, era a energia que atraía energia. E que até a 

gravidade atraía a luz, sendo que esta não tem massa, mas energia. 

Nesse sentido, o pensamento mecanicista positivista (materialista) foi exacerbado, 

com a introdução de novas conceções, que em alguns aspetos, apresentam 

similaridades com a Metafísica e a visão espiritualista. 

A Teoria dos Quanta de Max Planck foi determinante para a Física Atómica, uma vez 

que serviu de fundamentação para o modelo atómico do físico dinamarquês Niels 

Bohr (de 1913). Do mesmo modo, que direcionou a teoria de Einstein que explica o 

efeito fotoelétrico. 
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Assim, com o modelo de Planck surgia uma nova lógica nas diversas pesquisas e 

experiências sobre a estrutura do átomo, ondulatória e radioatividade, o que acabou 

por lhe conceder o Prêmio Nobel de Física em 1918. 

A partir dessas descobertas, principalmente da Teoria da Relatividade, pode-se chegar 

ao entendimento de que o Universo no qual estamos inseridos, de tridimensional 

(largura, comprimento e altura) passa-se a apresentar com outras possibilidades de 

dimensões, que não são detetadas pelos sentidos físicos, assim como, existem outras 

possibilidades de conceção de tempo. 

A partir dessas novas conceções, surgiu a Mecânica Quântica, com o objetivo de 

investigar as observações sobre a dualidade onda-corpúsculo ou matéria-energia. Isso 

porque, como ficou comprovado na experiência da Dupla Fenda, a matéria em dados 

momentos comportava-se como onda, e em outros como corpúsculo. Ou seja, ora é 

energia, ora é matéria densificada.  

O respeitado físico e astrónomo alemão Johann Carl Friedrich Zöllner, professor na 

Universidade de Leipzig, após realizar inúmeras experiências no campo da 

fenomenologia espírita, publicou os resultados no livro “Física Transcendental”. 

Zöllner desenvolveu a Teoria da Quarta Dimensão e utilizou a Física para demonstrar 

a imortalidade e explicar  a interferência dos desencarnados no quotidiano dos 

encarnados. Assim, as dimensões suplementares no espaço, que vão além das 

dimensões consideradas anteriormente, reportam extensões da própria matéria 

invisível e impercetível aos sentidos físicos humanos. 

No decorrer das investigações sobre energia, verificou-se que há diferentes formas de 

energia, também em diferentes níveis de vibração, inclusive, com a existência de 

alguns níveis mais elevados, podendo a energia atuar sobre a energia, no estado 

espiritual.  

Sequencialmente, vários estudos sobre o átomo e sua órbita foram-se sucedendo, 

quando se observou o Spin, que foi definido como o movimento angular do elétron, 
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uma vez que o movimento do elétron apresenta órbitas elípticas, baseadas nas Leis de 

Kepler, que são responsáveis pela alteração de pequenas diferenças de energia. O 

elétron produz um campo magnético ao executar esse movimento de rotação, sendo 

que pode girar tanto no sentido horário, quanto no anti-horário. Os elétrons podem 

apresentar spins contrários, quando se repelem eletrostaticamente, mas atraem-se 

magneticamente. E podem apresentar o mesmo spin, onde vão-se repelir tanto 

eletrostaticamente quanto magneticamente. 

A Física Quântica observou que, quando uma partícula que se encontra num 

determinado nível energético, recebe uma quantidade enorme de energia, nesse 

processo de aceleração, a mesma, salta para um nível energético mais alto, fenómeno 

denomidado Salto Quântico. 

5.5. Física Quântica na Prática da Apometria 

É a mente humana, que por intermédio do pensamento estimulado pela vontade, 

articula as formas e as ações, ou seja, pode ser a criadora de tudo o que acontece na 

realidade.  

Em seus estudos, o Dr. Lacerda concluiu que a lei que rege o pensamento como 

operação do espírito é a seguinte:  

O pensamento irradia-se em todas direções a partir da mente, por meio de 

corpúsculos mentais energéticos. Quando devidamente potencializado e canalizado 

ao mundo espiritual, dado o grande potencial energético do mundo material, poderá 

ser modulado pelos espíritos do bem, mentores etc., realizando ações e produzindo 

efeitos notáveis. 

Assim, num trabalho de atendimento de Apometria, por meio de pulsos cumulativos 

de energia cósmica, esta é atraída e adicionada às energias vitais do próprio corpo do 

assistido, sendo estas encaminhadas ao plano astral, sempre que necessário, em 

sincronia com as descobertas da Física Quântica. As frequências vibratórias são 

transformadas em massa magnética, que atua sobre os espíritos a serem trabalhados e 

educados. 
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Utilizando os conceitos de Spin e Salto Quântico, sabe-se que quando o elétron 

executa o salto de uma órbita para outra, nesse momento, ele não pode ser encontrado 

entre as órbitas. E que, provavelmente, está numa outra dimensão não visível aos 

nossos olhos, sendo que não é possível que o elétron esteja entre dois níveis de 

energia no momento do salto.  

Desta forma, demonstra-se a existência de universos paralelos, reforçada com a teoria 

bem fundamentada pelo cientista Hugh Everett. Onde, provavelmente, ao saltar de 

uma órbita para outra, o elétron está noutra dimensão, num universo paralelo, 

desconhecido, invisível, inatingível, que está a agir em nossas vidas. 

Ainda segundo esses estudos, quando o elétron retorna à sua posição inicial, sem se 

ter desprendido do átomo, acaba por libertar a energia que recebeu para realizar o 

salto. E essa energia é libertada na forma de fótons, que resulta em emissão de luz. 

Levando-se em conta a energia desprendida pelos elétrons, aqueles que estão 

localizados mais externamente no movimento orbital precisam de pouca energia para 

saltar para as camadas mais externas, sendo que o seu retorno cria ondas mais longas. 

Porém, os que estão localizados mais internamente, próximos ao núcleo do átomo, 

necessitam de mais energia para complementarem os seus saltos em direção ao novo. 

Isso devido à atração do elétron (carga negativa) com o próton que está dentro do 

núcleo (carga positiva). 

E essa energia recebida é a informação que chega ao indivíduo, na forma de uma 

emoção, de um sentimento, de algum conhecimento adquirido ou de uma situação 

vivenciada.  

O Universo apresenta-nos um manancial de possibilidades e todo o novo aprendizado 

tem a sua potência de vibração, e quanto mais potente essa vibração, mais facilmente 

irá incrementar os elétrons e fazê-los saltar para outra órbita.  

Sabe-se que, quanto mais próximo o elétron está do próton, mais é atraído pelo 

núcleo, o que faz com que seja criado uma espécie de escudo protetor contra os saltos 
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quânticos. Por isso, a necessidade de mais energia para que os elétrons consigam fazer 

esse salto e se afastarem do núcleo do átomo. 

Os elétrons, então, abandonam as suas órbitas, desprendendo-se do núcleo, com uma 

espécie de explosão com emissão de altas temperaturas, que é o salto quântico, e 

nunca mais retornam ao seu estado anterior. 

Esse é um dado importante para concluirmos que, sempre que aprendemos algo novo, 

nunca mais retornaremos ao nosso estado anterior, já que o novo pulsa dentro de nós. 

E tudo o que há no macrocosmo, há no microcosmo (em nós seres humanos), e tudo o 

que acontece no microcosmo também ocorre no macrocosmo. 

Assim, no trabalho de Apometria, quando acontece o desdobramento dos corpos 

subtis, o terapeuta vai coordenar através de frases positivas e de indução mental, a 

reprogramação dos estímulos de memória, que levaram a pessoa a adoecer. É nesse 

momento, fazendo uso da impulsoterapia com energias magnéticas, que acontecem os 

saltos quânticos, onde o trabalho vai ser executado e serão canalizadas as energias 

necessárias para o tratamento do indivíduo.  

Assim, ao adotar as Leis da Física Quântica tanto em suas técnicas como em seus 

procedimentos, a Apometria trabalha de modo a trazer a harmonia perfeita do 

conhecimento, com o puro amor universal e com a mente superior cósmica (Deus). 

 

6. Mediunidade 

É natural que nos comuniquemos com os espíritos e eles connosco, porque também 

somos espíritos, embora estejamos encarnados. 

Pelos sentidos físicos e órgãos motores, tomamos contacto com o mundo corpóreo e 

sobre ele agimos. Pelos órgãos e faculdades espirituais, matemos contacto com o 

mundo espiritual, sobre o qual atuamos. Todas as pessoas, portanto, recebem a 

influência dos espíritos. 
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A maioria nem percebe esse intercâmbio oculto, no seu mundo íntimo, na forma de 

pensamentos, estados de alma, impulsos, pressentimentos, etc. 

Mas há pessoas em quem o intercâmbio é ostensivo. Nelas, os fenómenos são 

frequentes, marcantes, intensos e bem característicos, ficando evidente uma outra 

individualidade. A do espírito comunicante. A essas pessoas, Allan Kardec 

denominou médiuns. 

Allan Kardec definiu que “todo aquele que sente em um grau qualquer influência dos 

espíritos é, por esse facto, médium”. Portanto, para ele, mediunidade seria a 

capacidade avançada de perceber seres de outras dimensões. 

Portanto, a mediunidade pode ser definida como um processo espiritual, em que 

pessoas  atuam como porta-vozes de entidades e espíritos. A mediunidade não 

caminha pela negatividade das forças ruins. Basicamente, ela busca expressar-se 

como uma experiência de alívio, boas sensações de paz e amor. Porém, essas 

manifestações espíritas são limitadas e podem ser sentidas diferentemente de pessoa 

para pessoa. Daí, os registos de vários tipos de mediunidades.  

O médium serve de intermediário entre o mundo físico e o espiritual, podendo ser o 

interprete ou instrumento para o espírito. 

Sendo uma faculdade, é uma capacidade que pode ou não ser usada.  Sendo natural, 

manifesta-se espontaneamente, mas pode ser exercitada ou desenvolvida. 

 

6.1. Tipos de mediunidades 

 Médiuns sensitivos 

Estas pessoas são tão sensíveis que sentem a presença de espíritos, podendo 

reconhecer se são bons ou ruins e até mesmo as suas características. 

 Médiuns com efeito físico 
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Estas pessoas produzem fenómenos paranormais, de forma consciente ou 

inconsciente, quando dominadas por um espírito. 

 Médiuns clarividentes ou videntes 

Conseguem perceber claramente os espíritos através dos olhos da alma. 

 Médiuns audientes 

São aqueles capazes de escutar os espíritos, sendo essa voz manifestada de forma 

interior ou exterior. 

 Médiuns da cura 

São pessoas que possuem o grande dom da cura, através de um simples contacto, ou 

olhar, sem passar nenhum medicamento ao enfermo. Este poder é-lhe possível graças 

ao magnetismo e conhececimento que muitos não tem. O seu poder de atingir os 

níveis espirituais é tão grande, que estabelecem a conexão para a cura, geralmente 

através de preces muito profundas. 

 Médiuns psicofônicos 

Estas pessoas conseguem conectar-se com o campo espiritual através do seu próprio 

espírito, cedendo a sua voz para que as almas falem por seu intermédio. 

 Médiuns psicógrafos e suas derivações 

São responsáveis de transmitir o desejo e pensamento dos espíritos através da escrita, 

eles dividem-se em três categorias, que se distinguem de acordo com a sua forma de 

receber a comunicação espiritual. 

a) Médiuns intuitivos 

São médiuns que ao passar as mensagens dos espíritos psicografam de forma 

voluntária. O médium sabe o que está a escrever, a alma do recetor recebe a 
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mensagem do espírito e a transmite. O médium tem total consciência do que está a 

redigir, apesar de não ter controle do que será dito, há o domínio de suas ações. 

b) Médiuns mecânicos 

O movimento realizado na escrita não tem nenhum controle. A mão deste médium é 

totalmente dominada pelo espírito e ele age por sua vontade e por consequência ele 

também não possui consciência alguma do que está a escrever ou a acontecer.  

c) Médiuns Semimecânicos 

São os mais comuns. É uma mistura do médium mecânico e do intuitivo. Não 

possuem controle sobre o que estão a escrever ou a fazer, nem dos seus movimentos, 

mas possuem consciência de tudo o que está a acontecer. 

 Médiuns inspirados 

Essa classificação é muito parecida com a do médium intuitivo, mas acontece que a 

pessoa recebe de forma espontânea uma mensagem do espírito e esta mistura-se com 

os seus próprios pensamentos e torna-se difícil de decifrá-los. Essas pessoas não são 

tão sensíveis para conseguirem conectar-se como os outros, mas possuem a influência 

do mundo espiritual na sua vida também. 

Existem ainda os médiuns espíritas que muitas vezes não nascem com o dom, mas 

procuram o autoconhecimento detalhado sobre um estudo espiritual e desenvolvem-se 

de forma orientada para proporcionar o bem pessoal e da comunidade. 

6.2. Sintomatologia de Fenómenos Mediúnicos 

Quanto mais denso (energia pesada) for o ser, mais percetível é. Quanto mais subtil 

(energia de luz), menos percetível fisicamente. Quanto mais baixo o padrão vibracional 

mais desagradável o sintoma. 

 

Possíveis sintomas mediúnicos: 
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 Sintomas de abertura e expansão do terceiro olho – pressão na zona do chakra 

do terceiro olho – expansão e desenvolvimento das perceções mediúnicas; 

 Zumbidos de alta frequência – contacto com vibrações elevadas;  

 Abertura do chakra coronário – expansão da consciência; abertura para novos 

conhecimentos; 

 Efeito da presença de entidades de alta vibração – expansão do cardíaco em 

amor; vibração na cabeça e pressão nos ouvidos; 

 Dores de cabeça – presença de entidades de baixa vibração; elementais 

magísticos e seres (encarnados ou não) de ego muito inflamado;  

 Dores de estômago/ naúsea e enjoo/ problemas de fígado/ baço – presença de 

elementais magísticos, desencarnados de baixa vibração, em processos 

emocionais muito densos (raiva e ódio); 

 Dores nos rins – sintomático de medo relacionado com causas ancestrais; 

 Dores de costas – obsessão por desencarnado ou entidade negativada; 

 Deformações físicas – dependendo das presentes no desencarnado, por 

ressonância são percecionadas no próprio corpo; 

 Aperto na garganta e sufoco – desencarnados sofredores; 

 Espirros, arrepios e calafrios – presença de desencarnados; 

 Formigamento na ponta dos membros – desencarnado ou entidade negativada 

em tentativa de encorporação; 

 Tonturas e sensação de andar à roda. – presença de grupos de desencarnados de 

baixa vibração. Elementais magísticos; 

 Cheiros – se desagradáveis: entidades ou desencarnados de baixa vibração; se 

agradáveis: espíritos guias; 

 Bocejos – fornecimento de ectoplasma a alguém: a si próprio, a desencarnado 

ou a encarnado; 

 Dores/ peso nos membros inferiores – energia densa oriunda de ambiente ou 

seres de baixa vibração. 
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6.3. Benefícios da mediunidade 

 

Ao exercitarmos a mediunidade poderemos: 

 Obter informação sobre o que existe e acontece no plano espiritual;  

 Receber ajuda dos bons espíritos (ensinamentos, consolações e às vezes 

curas); 

 Ajudar os bons espíritos no socorro e esclarecimento espiritual de encarnados 

e desencarnados; 

 Desenvolver e educar as nossas faculdades mediúnicas; 

 Ampliar e aperfeiçoar o relacionamento com encarnados e desencarnados (a 

nossa grande família universal), conseguindo por vezes contactar com seres 

queridos desencarnados, quando as leis divinas permitem, por ser necessário e 

oportuno. 

 

 

7. Distúrbios Espirituais  

Definida por Allan Kardec como o domínio que alguns espíritos inferiores exercem 

sobre certas pessoas, tendo em vista que os bons não exercem nenhum 

constrangimento, a obsessão é analisada de maneira magistral em O livro dos 

médiuns, mostrando ser o assunto, um problema mesmo sério.  

Os quadros obsessivos, dos mais simples aos mais complexos, chegam a destruir a 

vida do obsediado, quando não envolvendo a sua família, parentes e amigos num 

drama de origens muitas vezes obscuras e tratados por alguns especialistas como 

simples  problema de ordem cerebral, onde a pessoa por vezes é considerada como 

máquina, e como tal, necessita de ajustes.  

Esquece-se totalmente a condição do ser espiritual, com os seus erros e acertos, e por 

vezes envolvido com outras criaturas, nos dramas mais diversos, onde o sentimento 

aviltado, a falta de perdão e tantas outras situações, a título de prova ou expiação, 

podem a qualquer momento aflorar em suas vidas. 
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Caminheiros que somos de milhões de anos no trabalho incessante de construção de 

nossa consciência, tendo as razões mais sérias ou as mais pueris, considerando a 

condição que nos encontrávamos ou podemos nos encontrar ainda em relação aos 

nossos sentimentos e valores, quanto nos equivocamos e quanto ainda nos 

equivocaremos?!  

Por isso o assunto refere-se a todos nós, que ainda não somos senhores de consciência 

plena, havendo portanto a possibilidade de estarmos inseridos nos quadros obsessivos 

de forma direta ou indireta por nossos enganos e descaminhos, frutos do exercício 

natural do uso da nossa liberdade, exercida através das escolhas mais diferenciadas 

conforme a nossa moral, intenção e conhecimento.  

Como os quadros são variados, quando falamos em classificar esses processos 

obsessivos, vale ressaltar a importância de se saber reconhecê-los. Afinal o 

conhecimento das etapas do caminho obsessivo permite ações mais direcionadas, 

barrando-se o agravamento das obsessões. 

Nem sempre é fácil diagnosticá-las, pelos graus de subtileza de que dispõem esses 

quadros, nas principais etapas. São elas:  

Auto-obsessão  

O paciente ressoa emocionalmente e mentalmente com o passado, acoplado a estados 

de consciência e personalidades do passado, por semelhança nas experiências 

dolorosas, trazendo essa vibração para a sua vida atual. 

Obsessão simples  

Geralmente caracteriza-se por influência mental discreta e persistente. Temos, por 

exemplo, ideias de derrotismo durando horas, tristeza, pessimismo, depressão, etc. 

Quando começa, pode ser à distância, com simples insinuação mental. Geralmente são 

espíritos zombeteiros, mistificadores, que produzem barulhos, manifestações físicas, 

podendo causar desconforto ou dores.  
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Na mediunidade, podem interferir nas comunicações com os bons Espíritos, buscando 

atrapalhar a sintonia e a concentração do médium.  

Fascinação  

Um quadro mais pernicioso, em que os espíritos obsessores buscam utilizar-se de 

técnicas hipnóticas ou também telepáticas, envolvendo de forma mais abrangente a 

sua vítima, buscando aprofundar a sua influência para poderem manipular mais 

facilmente a pessoa. O espírito obsessor, utilizando-se dessas técnicas, faz sugestões 

de grandeza, falso poder, pseudo-sabedoria e, se assimiladas pelo orgulho ou vaidade, 

pode haver desestabilização psíquica, levando o obsidiado a situações 

comprometedoras e perigosas.  

Para o médium, apresenta-se por vezes com grandes nomes, incluindo mensagens 

ridículas que o médium acredita serem divinas. Estes espíritos falam também de Deus 

e tentam fazer o médium afastar-se de pessoas de bom senso, que podem alertá-las 

sobre a influência a que estão a ser submetidas. 

Destaque-se, aqui, a citação de alguns outros exemplos de perniciosa atuação, sem 

que ainda possa ser levada à classificação de subjugação. São casos de obsessão 

simbiótica, vampirismo, ou ainda as questões relacionadas às atuações de caráter 

oportunista.  

Na obsessão por simbiose, há uma total dependência entre os envolvidos. André Luiz, 

através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, em seu livro "Evolução em 

dois mundos", classifica a simbiose de mentossíntese, por tratar-se da troca de fluidos 

mentais, através dos quais os envolvidos emitem e recebem ideias e vibrações. Por 

causarem esses processos de profunda dependência entre os envolvidos, é difícil a 

condição para a cura, devido à dependência que se aprofunda. Geralmente os espíritos 

vinculados nesses dramas necessitam de reencarnação conjunta.  

No vampirismo, ocorre o processo psicofísico, que pode levar a comprometer ainda 

mais o obsidiado com o alcoolismo, toxicomania e vários outros vícios. Outro ponto 

não menos importante é o oportunismo, gerado por qualquer um de nós, pela 

liberdade que nos assiste como manifestação da Justiça Divina, onde como exemplo, 



PÁGINA 43 

podemos a qualquer tempo nos tornar dependentes químicos e atrair, via de regra, não 

sempre, espíritos sem consciência de sua condição de desencarnados, em extrema 

penúria, dependentes também que continuam na sua ignorância, buscando 

satisfazerem-se através de um vampirismo não calculado, mas extremamente 

prejudicial à criatura encarnada, que por seu livre-arbítrio se enredou nas condições 

da dependência.  

Subjugação  

O paciente tem a vontade paralisada e o obsessor o faz agir contra a sua vontade, 

levando-o a comportamento mental e físico que não lhe é próprio. Através do 

perispírito, utilizando-se dos centros de força coronário e frontal ou ainda outros, 

subjuga o pensamento e também os plexos nervosos específicos, que envolvem 

atividades motoras ou postura física, colocando o obsediado em situação sempre 

comprometedora.  

No caso de subjugação moral, o paciente, como que é privado do senso crítico, é 

constrangido a tomar resoluções e atitudes absurdas e comprometedoras, por vezes 

falando coisas escusas para pessoas.  

Parasitismo  

Parasitismo espiritual implica, sempre, viciação do parasita. O fenómeno não encontra 

respaldo ou origem nas tendências naturais da Espécie humana. Pelo contrário, cada 

indivíduo sempre tem condições de viver por suas próprias forças. Não há compulsão 

natural à sucção de energias alheias. É a viciação que faz com que muitos humanos, 

habituados durante muito tempo a viver da exploração, exacerbem esta condição 

anómala, quando desencarnados. Tanto quanto o parasitismo entre seres vivos, o 

espiritual é um vício muitíssimo difundido. Casos há em que o parasita não tem 

consciência do que faz; às vezes, nem sabe que já desencarnou. Outros espíritos, 

vivendo uma vida apenas vegetativa, parasitam um mortal sem que tenham a mínima 

noção do que fazem; não tem ideias, são enfermos desencarnados em dolorosas 

situações. Há também os parasitas que são colocados por obsessores para 

enfraquecerem os encarnados. 
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Possessão  

É a subjugação no auge. Costuma ser rara e, tendo o espírito subjugador preso por 

afinidade espiritual o perispírito do paciente, coloca-se como dono de suas faculdades 

psíquicas e estruturas nervosas , controlando o organismo e neutralizando a vontade 

daquele que está submetido. Todavia a possessão é temporária e intermitente. Cada 

um é dono do seu corpo, molecularmente, desde o seu reencarne.  

Acrescentam-se ainda outras intercorrências que podem ocorrer na subjugação:  

• Crises intermitentes, controlando ou descontrolando o sistema nervoso central. 

• Informações utilizadas dos registos cerebrais do paciente, buscando aquelas que 

produzam medo, terror e fobias.  

• Agressões ou provocações a terceiros.  

• Vampirismo do seu fluido vital, visando o seu esgotamento e minando a resistência 

imunológica. 

Podemos ainda colocar outro ponto não menos importante, que se refere a nós 

mesmos, espíritos que somos, num processo que se denomina como auto-obsessão, 

que é um distúrbio psíquico, desencadeado pela mente doentia do próprio enfermo 

que gera um estado permanente de desequilíbrio emocional, tais como: constante 

impaciência, irritação frequente, mágoa prolongada, inveja, ciúme patológico, 

egocentrismo acentuado, medos excessivos, aberrações sexuais, comportamentos 

obsessivo-compulsivos e outras atitudes desajustadas.  

Goécia (magia negra) 

Em todas as civilizações, e desde a mais remota Antiguidade, a magia esteve presente. 

Começou provavelmente, com o homem das cavernas. Essa magia natural teve as suas 

finalidades distorcidas, tornando-se arma mortífera nas mãos de magos renegados. 

Encantamentos eram usados para fins escusos. E para agredir, prejudicar e confundir, 

tanto indivíduos como exércitos e Estados. A ambição e o egoísmo usaram as forças da 

Natureza para o Mal; espíritos dos diversos reinos foram e ainda são escravizados por 
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magos negros, que não poupam o próprio Homem. A distorção e o uso errado da magia 

fizeram com que caísse em rápida e progressiva decadência. A maioria das vezes, a 

magia é a utilização das forças da Natureza, dos seus elementos e dos seres espirituais 

que os coordenam. A Natureza é a obra de Deus na sua forma pura, não é boa, nem 

ruim, ela é! Nós, os seres humanos, no nosso agir errado é que utilizamos maldosamente 

essas energias, e ao longo do nosso aprendizado, nos tornamos magos negros, nos 

distanciamos da Lei do Criador, deixando o orgulho e a vaidade, assumir espaço em 

nossos corações. Desaprendemos como receber a energia divina e aprendemos a ganhar 

"poder" sobre os nossos companheiros e assim sugar as suas minguadas energias. O 

pior tipo de obsessão, contudo, por todos os motivos, complexa, é sem dúvida o que 

envolve a superlativamente nefasta magia negra.  

Síndrome dos Aparelhos Parasitas no Corpo Astral 

O funcionamento do aparelho parasita é o seguinte, o aparelho recebe uma onda 

eletromagnética de rádio frequência, em faixa de baixa frequência, de maneira 

constante, porém sem atingir os níveis da consciência. Tal com a finalidade de esgotar 

o sistema nervoso do paciente. Em momentos marcados, é emitido um sinal modulado 

com vozes de comando, ordens, comentários, etc. O próprio enfermo fornece energia 

para o funcionamento do engenho parasita, um filamento estará ligado a um tronco 

nervoso ou a um músculo com o objetivo de captar a energia emitida.  

Aparelhos mais ou menos sofisticados, são colocados com muita precisão e cuidado, 

no Sistema Nervoso Central dos pacientes. Em geral os portadores de tais aparelhos são 

obsidiados de longa data e que aparentemente sofriam muito com esses mecanismos 

parasitas. A finalidade desses engenhos eletrónicos é causar perturbação nervosa na 

área da sensibilidade ou em centros nervosos determinados. Alguns mais perfeitos e 

complexos, atingem também áreas motoras específicas causando respostas 

neurológicas correspondentes, tais como paralisias progressivas, atrofias, hemiplegias, 

síndromes dolorosas, etc. O objetivo sempre é desarmonizar a fisiologia nervosa do 

paciente e faze-lo sofrer. A interferência constante no sistema nervoso causa 

perturbações de vulto, não só da fisiologia normal, mas, sobretudo no vasto domínio da 

mente, com reflexos imediatos para a devida apreciação dos valores da personalidade e 
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suas respostas na conduta do indivíduo. Tudo isso se passa no mundo espiritual, no 

corpo astral. Somente em desdobramento é possível retirar esses artefactos parasitas.  

7.1. Porque a obsessão ocorre?  

Emmanuel esclarece em sua obra Leis de Amor: "São espíritos a quem ferimos ou nos 

acumpliciamos para praticar o mal, podendo ocorrer a obsessão também entre 

desencarnados, encarnados, etc., não existindo uma regra fixa em relação à patologia. 

(...) O pensamento é a base de tudo, atraindo pessoas e espíritos. Sendo o pensamento 

um agente energético que colocamos na corrente da vida, ele volta para nós, 

enriquecido do bem ou do mal que nós desejarmos.".  

Logo, nas correntes mentais, nós assimilamos o que damos de nós e, tendo pontos 

vulneráveis, cada vez que pensamos mal, nós o temos de volta, com agravamento de 

doenças, fraquezas, obsessões, paixões, etc. Buscando simplificar, todas as vezes que 

pensamos bem, atraímos para nós bons Espíritos, mantemos o equilíbrio e a saúde e 

abrimos as portas do bem e do amor. O contrário também é verdadeiro, porque com 

os maus pensamentos vamos atrair maus espíritos, nos desequilibramos, prejudicamos 

a nossa saúde e abrimos as portas do mal e do ódio. Pensamentos, palavras e ações 

são iguais a poderosos eletroímãs. Semelhante atrai semelhante. E a cura definitiva 

está na prática incessante do bem ao próximo. 

 

8. Princípios da Apometria Quântica 

8.1. Técnicas utilizadas na Apometria Quântica 

Impulsoterapia 

É um comando dado pelo terapeuta através de pulsos magnéticos, que são emanações 

energéticas ritmadas, feitas com os estalos de dedos em contagem de 1 a 7, capazes de 

emanar uma irradiação sonora que transmite a força do pensamento dos trabalhadores 

espirituais. O propósito é dissociar os níveis (corpos sutis) para serem trabalhados. 
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- Despolarização do estímulos de memória 

Técnica que tem como primordial objetivo mudar crenças enraizadas, apagar 

memórias trazidas de vidas passadas que já não têm mais utilidade e mudar 

comportamentos. Enunciado: “Toda vez que aplicarmos energias específicas de 

natureza magnética, na área cerebral do espírito encarnado, com a finalidade de 

anularmos estímulos eletromagnéticos registados nos ‘bancos de memória’, os 

estímulos serão apagados por efeito de despolarização magnética neural e o paciente 

esquecerá estímulos relativos ao evento.” 

- Técnica de Impregnação Magnética Mental com Imagens Positivas 

Após a despolarização dos estímulos de memória, é feito magneticamente, o trabalho 

de impregnação no cérebro do assistido de ideias amorosas, altruístas, fraternas etc, 

usando a mesma técnica, agora visando a polarização. É feita a contagem lenta e em 

voz alta, reproduzindo a ideia a ser impressa na mente. 

- Dissociação do Espaço-Tempo 

Técnica que baseia-se no uso da condição atemporal e inespacial do Universo, onde 

existe um único momento eterno. Rompe-se a barreira do tempo através do comando 

mental, com pulsos magnéticos ritmados e conduz-se um espírito ou uma energia ao 

passado ou ao futuro. 

- Regressão no Tempo e no Espaço 

Técnica que propicia o regresso do espírito ao passado para mostrar-lhe as suas 

vivências e as suas condutas com o objetivo de esclarecê-lo sobre as Leis da Vida. 

- Utilização dos Espíritos da Natureza 

Os espíritos da natureza podem ser utilizados em diversas tarefas espirituais, para fins 

úteis. São seres vivos imateriais e guardiões das dimensões vibratórias, como devas, 

fadas, elfos etc. 
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- Esterilização espiritual do ambiente de trabalho 

Utiliza-se alguns recursos para esterilizar o ambiente magneticamente pesado, como o 

“espiral de chama violeta” para cortar e fragmentar os campos parasitas (energias 

mais densas); “chuva de energia violeta”/ “aspirador cósmico” a fim de retirar todas 

as vibrações magnetizantes negativas também. 

- Técnica de condução dos espíritos para hospitais do astral 

É feita uma limpeza retirando as peias magnéticas do assistido, a fim de que, 

posteriormente, seja encaminhado ao plano astral superior, para tratamento nos 

hospitais. 

- Imposição de mãos 

Podem ser utilizadas diversas técnicas como o Reiki, Terapia Prânica, com o intuito 

de ativar, conduzir e aplicar a energia vital necessária durante os trabalhos. 

 - Sintonização com forças espirituais para auxílio no processo de cura: 

- Chama trina (chamas azul, rosa e dourada) 

- Frequências masculinas purificadas  

- Frequências femininas purificadas 

- Comandos Galáticos  

- Conselho Evolutivo da Terra 

- Elementais 

- Hierarquias Espirituais e Fraternidades de Santa Esmeralda e de Santa 

Ametista 
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8.2. Campos de Força 

Chama Trina 

Proporciona a conexão com as frequências do amor, da força, da determinação e da 

sabedoria, através do chakra cardíaco.  

Forças criadoras masculinas: As energias masculinas serão ativadas com as forças 

criadoras, de proteção e unificação com o EU SOU. É a energia que nos liga à força 

de vontade de Deus Pai. 

Forças criadoras femininas: Conexão com o Espírito Divino, ligado à manifestação 

das grandes consciências de amor e luz. É a ligação ao Deus Mãe do nosso Universo. 

Responsáveis pela nossa Galáxia: Conselho Galático é acionado para oferecer o 

ancoramento ao nível das dimensões mais elevadas. 

Responsáveis pelo Conselho Kármico ou Evolutivo: este Conselho é responsável 

por rever os karmas coletivos e individuais. 

Forças da Natureza: ativação das entidades da natureza que promovem a limpeza e 

transmutação de planos mais densos e negativos. Ativa conexões dos elementais da 

Terra, água, Fogo e Ar. 

 

8.3. Hierarquias que Auxiliam a Humanidade 

Para falar sobre as hierarquias que auxiliam a humaninade, é preciso entender que a 

Terra está a passar por diversos processos de purificação e principalmente de 

evolução espiritual. Depois da ação de grandes vibrações superiores é possível 

percebermos uma consciência maior a nascer e assim ressurge o conceito do Espírito 

Gaia, cuja intenção é fomentar a evolução terrestre e principalmente das energias 

cósmicas. 

Para essa limpeza terrestre acontecer é necessário avaliar as almas e purificá-las, 

assim, os comandos estelares são poderosos intervenientes neste processo de 

realinhamento. Aquelas almas que estiverem enraizadas num caminho escuro e de 

baixa vibração serão levadas para outros níveis elevados de consciência, para 
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despertarem, sendo restruturadas, para depois continuarem as suas jornadas 

espirituais. 

Há diversas formas de elevar o espírito, não tendo que passar por momentos de 

provações e compreendendo, principalmente, cada desafio para que assim ele se 

transforme numa plataforma que dará suporte à construção pessoal. Para tal 

autoconhecimento, podemos contar com o auxílio de pessoas sensitivas que 

conseguem sentir o que o nosso lado espiritual necessita para evoluir. 

Os comandos estelares, sempre estiveram na Terra, desde os primeiros laços vitais e 

têm acompanhado o seu desenvolvimento e progresso, trabalhando para que a 

evolução Gaia – evolução da Terra – aconteça. 

Existem diversos comandos e cada um possui uma função definida dentro de uma 

grande operação de resgate dos valores principais da Terra, e consequentemente uma 

nova realidade está a ser aberta para cada um, através da sensibilidade pessoal ou do 

despertar da sua consciência. 

 

FRATERNIDADE BRANCA 

A Grande Fraternidade Branca da terra está sustentada por seres de grande evolução e 

amor, chamados por nós de Mestres Ascensionados. Estes Mestres tiveram a sua 

própria experiência a partir da dualidade terrestre, encarnando nas dimensões materiais 

até que, após muito trabalho, desenvolvimento e despertar da espiritualidade, 

conseguiram ascensionar para esferas superiores de consciência. 

Consta que a Fraternidade Branca foi fundada acerca de 18 milhões de anos, por um ser 

de elevada luz – Sanat Kumara, príncipe planetário de Vênus – e seus colaboradores. 

Isso ocorreu quando o planeta estava com uma carga negativa muito elevada e muitos 

abusos eram cometidos por seres oriundos de outros mundos. Sanat Kumara, integrante 

da Ordem dos Kumaras, está ligado as Consciências Criadoras e é também conhecido 

como o senhor do Mundo ou Ancião dos Dias. 

A Fraternidade Branca está a dar apoio e sustentação ao plano de resgate da humanidade 

da Terra, unidos com o propósito do despertar das consciências de todas as almas 

encarnadas e desencarnadas, libertando e transmutando toda a energia desqualificada 

em todos os planos de consciência, levando a verdadeira cura a todas as formas de vida. 
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FRATERNIDADE AUMBANDHA 

Originária de uma estrela da Constelação de Sírius, muito próxima ao Grande Sol 

Central, esta Fraternidade, fundada por altos Sacerdotes da Luz, composta por Leis 

Cósmicas e forças da natureza, está presente no nosso planeta desde as mais antigas 

raças. Ela é por nós conhecida desde os tempos de Atlântida. 

Os Sacerdotes da Luz Atlantes (Magos Brancos), que na sequência, foram Caldeus, 

Babilônicos, Egípcios, índios das Américas (Norte e Sul) e alguns africanos, 

mantiveram viva a Magia Atlante ancestral. 

Composta por Seres que trabalham e evoluem nas 7 vibrações (energias), denominadas 

pelos humanos como Orixás: Oxalá, Yemanjá, Xangô, Ogum, Oxóssi, Yori, Yorimá. 

Atuam nesta fraternidade Seres que se denominam Caboclos(as), Pretos e Pretas 

Velhas, Exus Guardiões, Pombas Giras, Ciganos – Povo do Oriente e uma infinidade 

de equipes que nos auxiliam. 

 

FEDERAÇÃO E CONFEDERAÇÃO INTERGALÁTICA 

Os Comandos da Federação e Confederação Intergaláctica trabalham lado a lado com 

os Mestres. 

A Federação Intergaláctica foi constituída para impedir o avanço e combater as orbes 

do mal que aumentavam em nossa galáxia e provocavam guerras e um sem fim de 

distúrbios. É composta por seres até a 6ª dimensão que ainda estão na busca para evoluir 

no universo da dualidade. Apoiam as equipes que atuam nas dimensões mais físicas, 

fazendo a ponte com todos os seres da Confederação. Nestas fileiras encontramos as 

equipas de médicos, geneticistas e cientistas que fazem parte dos Comandos atrelados 

a cura não só da humanidade, mas sim de todos os reinos da natureza. 

A Confederação Intergaláctica é formada por Consciências Criadoras que habitam a 

partir da 7ª dimensão. São estas Consciências que supervisionam e sustentam o plano 

criativo em todas as realidades, dando apoio direto a Federação e a todos os Comandos 

Estelares. 

 

CONSELHO EVOLUTIVO ou CÁRMICO 

Hierarquia que resolve e avalia as questões relativas aos problemas cármicos. Conselho 

regido por 12 Tronados. Os Tronados representam Comandantes Estelares com alto 
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poder e compreensão sobre as Leis do Universo. Cada planeta possui o seu próprio 

Conselho. 

 

COMANDOS ESTELARES 

Os Comandos Estelares atuam na Terra em ligação direta com os Mestres 

Ascensionados das Fraternidades Universais. Possuem uma frota de milhares de naves 

e seres. Cada Comando possui importantes atributos e tem uma função definida dentro 

da grande Operação Resgate das estruturas vibracionais do planeta Terra e da sua 

humanidade. 

 

Entre suas atribuições estão: 

- Suporte aos Mestres Ascensionados das diversas Fraternidades Universais. 

- Proteção e monitorização dos portais interdimensionais. 

- Correção e limpeza do campo magnético do planeta. 

- Controle da Malha temporal, barreira de frequência. 

- Alinhamento orbital. 

- Monitorização e transmutação de bases das Ordens Trévicas. 

- Limpeza do plano astral e umbral (equipe de resgate de almas)/ projeto de exílio 

vibracional das almas. 

- Mediação com as diferentes culturas e raças. 

- Resgate consciencial da humanidade. 

- Despertar perante canalização dos membros encarnados. 

- Elevação vibracional. 

 

COMANDO ASHTAR 

O Comando Ashtar está sob a direção administrativa do Comandante Ashtar Sheran e 

a orientação espiritual do Senhor Sananda, conhecido na Terra como Jesus. Auxilia na 

proteção e administração dos outros Comandos que estão em missão de resgate e de 

estudo das almas que estão perdidas na Terra, ajudando-os a passar pelos portais 

estelares para o regresso aos seus verdadeiros mundos. 

Composto por milhões de Seres vindos de muitas dimensões e pertencentes a diversas 

civilizações, este Comando está aqui para auxiliar a Terra e a humanidade no decorrer 

do atual ciclo de purificação planetária e realinhamento polar. São as Hostes Celestiais 
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que servem a Cristo, cooperando com as legiões de Miguel e outras fraternidades de 

luz que administram o Plano Divino. Funcionam como puro Amor e Luz, existindo no 

que se chamam de corpos de luz imortais ou etéricos ascensionados. 

As diferentes frotas que fazem parte deste Comando são especialistas em educação 

espiritual, ascensão, pesquisa científica, monitorização de assuntos planetários, 

habilidade política e direitos universais e intergalácticos, cura, etc. As suas principais 

características são o serviço alegre, a serenidade com que lidam com as situações mais 

complicadas, a radiância e acima de tudo a boa vontade, persistência e amor. 

Acatam rigorosamente a política da Confederação sem interferência na nossa livre 

escolha, embora possam chamar a atenção para as consequências de algumas das nossas 

escolhas e ações. Só interferem no caso de ações que coloquem em perigo a 

sobrevivência do planeta e da população como um todo ou apresentem repercussões no 

restante do sistema solar. 

 

COMANDO SANTA ESMERALDA 

O Comando de Santa Esmeralda forma uma poderosa equipa nos trabalhos de resgate 

de almas, limpeza do astral e do umbral da Terra. Além da Terra, este Comando tem 

atuação em diversos lugares da galáxia, criando uma poderosa aliança de cura, servindo 

incondicionalmente às Orbes Superiores, num trabalho conjunto com todos os 

Comandos Estelares dando sustentação ao resgate e a implantação de energias 

equilibradas em todos os sistemas que sofreram com a manipulação exacerbada dos 

seres trevosos. Para o nosso planeta, o Comando de Santa Esmeralda colocou à 

disposição das equipas e da Fraternidade Branca, uma poderosa nave capaz de se 

manifestar da nona até à sexta dimensão. Essa nave, dirigida pelo Mestre Hilarion e seu 

complemento Divino – 5º raio de cura e verdade, comanda os trabalhos de cura 

psíquica, emocional e física de todos os seres em todos os níveis. Todo trabalho feito 

pelo Comando Santa Esmeralda é direcionado para a cura, permitindo que outras 

energias se plasmem na nossa realidade e como consequência tenhamos as condições 

para burilar e transmutar toda a nossa carga cármica e negativa. Dessa maneira 

poderemos atuar como verdadeiros Mestres, sendo cocriadores do novo universo a ser 

plasmado. Conta com uma equipe de cirurgiões, médicos e geneticistas, oriundos de 

diferentes lugares da nossa galáxia, além do apoio de seres e Mestres de outros 

Universos, que se aproximam da nossa realidade, não só para dar apoio, mas também 
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para estudar o processo pelo qual passamos. Equipas: Cirurgiões - cuidam da remoção 

de todos os chips e os mais diversos implantes, os quais foram inseridos na humanidade 

com o intuito de manipulação consciencial e psíquica por parte das forças involutivas 

do nosso universo. Além disto, esta equipa cuida do restabelecimento da saúde física, 

emocional de todos os seres humanos, orientando a todos os médicos, terapeutas e 

curadores. Geneticistas - cuidam do processo de reativação do DNA, mantendo um 

estudo constante sobre as mudanças do código genético da humanidade, 

supervisionando o perfeito ancoramento a partir dos corpos subtis dos novos códigos 

genéticos e dos filamentos que estão a ser inseridos sobre tudo nas crianças que estão 

já a nascer entre nós, portadoras do novo DNA. Resgate de almas - esta equipa é 

responsável pelo resgate de todas aquelas almas que ficaram presas às manipulações e 

aos processos materiais da sua encarnação terrena. A maior parte destas almas habita 

dimensões muito densas dentro do plano umbralino, manifestando altos índices de 

negatividade e deterioração consciencial. O grupo de resgate é sempre auxiliado pelos 

nossos Amados Arcanjos Miguel, Gabriel e outros seres que detêm o poder de descer 

até as profundezas e libertar essas almas, para logo serem encaminhadas para os 

hospitais e naves dentro do plano astral, aonde os médicos e equipas de cura cuidam do 

restabelecimento de cada uma dessas almas que foram resgatadas. Cura de Elementais 

e Reinos da Natureza - equipa que possui naves que cuidam do trabalho de 

monitorização ecológica e resgate de elementais, providenciando o equilíbrio planetário 

e a preparação do planeta para o período de transição, recolhendo as informações 

genéticas de todas as espécies, que farão parte da nova Terra de 5ª dimensão. Estudam 

o índice da contaminação ambiental tanto física como energética causada pela alta carga 

vibracional negativa da humanidade da Terra, direcionando a cura para as águas, para 

o ar, dando muita atenção ao elemento terra e aos reinos animal e vegetal... 

 

 

COMANDO SANTA AMETISTA 

Regido pela Arcangelina Santa Ametista e formado por Seres e Consciências da 5D até 

à 21D, atuam dentro do processo de requalificação magnética, vibracional e 

transmutação cármica planetária e consciencial. Comando encarregado da 

requalificação de elementais de baixa frequência, resgate de almas, limpeza das 

profundezas do umbral, além da importante missão de requalificação da Barreira de 
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Frequência e equilíbrio do Campo Magnético planetário, trabalhando junto às equipas 

do Comandante Kryon. Junto a estas falanges estamos também a ancorar a Poderosa 

Energia do nosso Amado Mestre Saint Germain e uma vasta gama de discípulos que 

nos ajudam e orientam em nossos trabalhos. Quando sintonizamos e ancoramos com o 

Comando Santa Ametista, estamos a sintonizar com toda a equipa espiritual do sétimo 

raio violeta e por consequência a dar passagem às falanges de limpeza para que efetuem 

a varredura nas diferentes dimensões. Todos esses comandos estão presentes em todas 

as dimensões, colónias, templos e recantos, não só diante de toda a Terra mas também 

pelas superfícies das galáxias. O maior objetivo é a Cura e a busca do desenvolvimento 

de tecnologias para produzir campos de proteção, além de resgatar milhares de almas e 

levá-las a compreender as suas jornadas espirituais. 

 

COMANDO TEMPORAL 

Administrado pela consciência do Arcanjo e Ancião METRATOM, que sustenta um 

importante trabalho de resgate pelo amor e pela fé. 

Trabalham com o CONSELHO CÁRMICO de forma direta e podem interagir dentro 

do processo cármico temporal e permitir que as equipes médicas do Comando Santa 

Esmeralda possam utilizar os ductos temporais para desenvolver um trabalho de cura, 

mesmo existindo um carma passivo ou negativado dentro de cada situação. 

São diversos mestres que atuam dentro desse fluxo de energia do comando temporal, 

entre eles o Saint Germain, Hilarion, Mãe Maria, Miguel, Kuan Yin e outros. Isso por 

que eles atingiram a capacidade e consciência crística que é a base para poder controlar 

o fluxo de tempo e espaço. 

 

COMANDO MELCHIZEDECK/ LANONADECK 

Esse grupo atua diretamente com o Conselho Cármico e tem acesso direto aos 

Comandos Temporal, Santa Esmeralda, Ashtar e Santa Ametista. Controla os registos 

akashicos de cada pessoa. Em cada situação ele atua de forma a restaurar os registos e 

a verificar a melhor forma evolutiva do processo reencarnacional de cada alma em seu 

respetivo planeta e realidade dimensional. A Mestra Mãe Maria e o Arcanjo Rafael são 

importantes sustentadores dessa etapa de adaptação do material genético que terá que 

ser requalificado para a nova fase evolutiva das almas. 


