
 1 

 

CORPO E SUTILIDADE 
 
 A sutilidade dos corpos guarda proporção direta com as dimensões, 
isto é, quanto mais sutil a dimensão mais sutil o corpo. 
 O tempo de duração dos corpos guarda proporção direta com a sua 
sutilidade, isto é, quanto mais sutis mais duráveis. 

 
MORAL CÓSMICA 

  
 São regras de vivência e conduta estabelecidas pelo Logos Universal, 
para todos os seres nos Planos Espiritual, Astral e Físico e que se constituem 
em Leis. 
 

DESENCARNAÇÃO 
  
 Após a segunda “morte”, na próxima reencarnação, o 1º corpo astral 
se formará, novamente, a partir da fecundação. Serão criadas, 
simultaneamente, uma célula astral e uma física. O mesmo processo 
ocorrerá, quando da “terceira morte”, após a perda do 2º e na “quarta 
morte”, após a perda do 3º corpo astral. 

 
ENERGIA E FORÇA 

 
 Sutilizar a Energia é elevá-la a uma freqüência maior e, 
conseqüentemente, transformá-la em luz. 
 Quando a Energia é sutilizada, ocorre uma desagregação de seus 
componentes, tornando-os cada vez mais simples ou sutis. 
 Pode-se sutilizar a Energia da seguinte maneira: 
 Física: através dos meios conhecidos da ciência, ou da  Força 
Mental/Emocional. 
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 Astral: através da Força Mental/Emocional 
 Espiritual: através da Força Mental. 

 
INTERAÇÃO DOS PLANOS 

  
 Os planos se interagem energeticamente porque se interpenetram e 
coexistem. Isso é devido a que as partículas mais densas de um plano contêm 
as mais sutis do outro, ou seja, o átomo do Plano Físico é composto de 
ânitons do Plano Astral que, por sua vez, compõe-se de sub-ânitons do Plano 
Espiritual. Assim, o plano mais denso é uma extensão do menos denso.  
 

A CENTELHA PLANETÁRIA E OS ASTROS 
 
 O número de Centelhas Planetárias que se unificam para compor cada 
planeta, asteróide e outros astros menores variam de acordo com sua 
evolução. 
 A Terra é constituída de 144 Centelhas Planetárias que se unificaram 
numa só. Para administrar os 3 Planos e as 162 Dimensões, ela se 
desmembrou em 9 grupos de 16 Centelhas, com funções específicas.  
 

POLARIDADE 
  
 O antagonismo inicial entre os seres de polaridades contrárias ou 
complementares é devido à grande diferença de experiências que os 
indivíduos viveram em cada polaridade. Após certo nível de evolução 
consciencial, suas diferenças desaparecem. 
 


