
    IMORTALIDADE  
 
 Todos somos imortais, pois a Força/Energia indestrutiva 
que nos anima é a mesma do Absoluto que sempre existiu e 
existirá por toda a Eternidade. 
 Entretanto, podemos defini-la, em sentido restrito, de três 
maneiras:  
 
 1ª – O indivíduo recorda-se de suas vidas pregressas a cada 
reencarnação. Isto ocorre quando a consciência do 4º corpo 
astral sintoniza-se ou sobrepõe-se à do corpo físico denso.  
 Na Terra, na sua 1ª bio-dimensão física, é quase impossível 
obter-se este tipo de aptidão, devido à dificuldade que o cérebro 
físico oferece à sintonização, face à grande densidade da sua 
matéria física. Todavia, alguns extraterrestres de nível 
consciencial superior, reencarnados no Planeta, conseguem tal 
desiderato.  
 Esta faculdade começa a ser aprimorada a partir da 6ª bio-
dimensão física, mas, nos planetas superiores à 10ª bio-dimensão 
física os seres humanos já a têm bastante desenvolvida, e 
recordam-se de muitas existências, todavia, somente os seres da 
15ª à 18ª bio-dimensão é que a consolidam natural e 
definitivamente. 
 
 2ª – O indivíduo, conscientemente, sutiliza seu corpo físico 
até o nível de plasma (anitons livres) e integra suas partículas ao 
próprio corpo astral, podendo reverter o processo.   
 Neste caso, não haverá mais necessidade de sua 
reencarnação, pois conseguirá permanecer no Plano Físico ou no 
Astral, mantendo sua consciência, sem lapsos ou interrupções. 
 Se desejar reencarnar em outros planetas mais densos, 
poderá manter seu corpo físico anterior em estado de sutilização 
e adquirir um novo, proveniente da matéria do orbe em que 
estagiar.  
 Essa faculdade é conquistada, paulatinamente, mas, só a 
partir da 10ª bio-dimensão é que se alcança certa proficiência, e 
somente a possuem,  integralmente, os seres da 15ª à 18ª bio-
dimensão. 
 



 3ª – O indivíduo, por evolução, perde o corpo físico e os 
corpos astrais, permanecendo, apenas, com o Espírito. 
 Este é o estágio mais avançado de imortalidade do ser 
humano. 


