
 

 

As Dimensões 
(tentativa para Perceber) 

        
 
   1  - A transformação de tudo que foi creado acontece através de um 
processo chamado Evolução, que percorre diversas dimensões, onde a vida 
se manifesta numa constante aprendizagem e sublimação, rumo ao centro 
de perfeição e sabedoria de onde tudo proveio em estado primário e para 
onde tudo regressa em estado realizado. 
 
 Essas dimensões, até certa culminância, compõem-se de matéria em 
diversos estados de frequência vibratória energética que lhes correspondem, 
vividas através dos órgãos sensoriais que os seres possuem nesses planos. 
 
 Deste modo, habitam esses planos ou podem chegar 
perceptivelmente, em estado consciente ou inconsciente, a esses planos 
dimensionais, os seres que pela evolução da sua sensibilidade face à lei da 
afinidade, já possuam ou tenham em grau avançado, a frequência 
energética vibratória correspondente. 
 
   2  - Poderemos estabelecer a sequência dessas dimensões, partindo do 
mais denso para o mais subtil, do seguinte modo: 
 
              Físico - Astral - Mental - Causal - Crístico - Angélico - Divino …!  
 
   3  - Cada uma destas dimensões possui, intercalados, diversos graus de 
estados de matéria e de energia, numa ascensão sempre mais subtil, que 
constituem subplanos  que os seres percorrem desde o primeiro grau do 
subplano da dimensão física, em ascensão de aperfeiçoamento através de 
experiências neles vividos.  
 
   4  - Assim, no plano físico, são conhecidos os estados mineral, vegetal, 
animal e hominal, sendo os três primeiros de evolução determinística e o 
quarto, onde os seres já são possuidores do livre arbítrio e da inteligência 
dedutiva, por acção do espírito. 
 
   5  - O plano físico é uma projecção da dimensão astral, tal a sua 
semelhança, diferindo, como é obvio, o estado da matéria e da energia, 
muito mais subtil. 
 
 No plano astral existem sete planos principais, os quais possuem, em 
ordem decrescente, sete subplanos cada. No primeiro, segundo e princípio 
do terceiro são de frequência vibratória muito baixa e densa, sendo que a 
partir de parte do terceiro plano se torna mais transparente até atingir 
luminosidade e beleza ambiental. 
 
 O plano astral é uma dimensão real onde a vida se processa como na 
terra. Nele se encontram florestas, mares, rios, campos, casas etc. A sua 
particularidade diz respeito à preponderância do mental no seguimento da 
existência, pela facilidade de modificação e criação, que leva a pressupor 



 

 

níveis de ilusão. Por isso muitos lhe chamam de ilusão.    
 
   6  - No mental, observam-se o mental inferior, ainda agindo sob o efeito 
do ego físico, mental, emocional do homem e o mental superior, dirigido pelo 
eu superior, onde predominam as ondas vibratórias do espírito. 
 
   7  -  A dimensão causal podemos designá-la como sendo o grande centro 
de dados da evolução. Aí se estabelece toda a ascensão dos seres, desde o 
princípio até à sua realização, pois nela se encontram quer individual, quer 
colectivamente, todo o processo e trajectória evolutiva da creação, traduzida 
numa epopeia de sofrimento e glória.  
 
   8  - No plano crístico, as vibrações são de compreensão e sabedoria, que 
se expressam  por sentimentos de fraternidade e amor, onde se observam 
as leis espirituais, onde o ser se sente uno com Deus e solidário com o todo. 
Atingiu a paz e a harmonia. 
 
   9  - No plano angélico, pensamos que os seres vivem em perfeita 
Inocência Sábia. 
 
  10 - No plano Divino vive a esperança certa de que, no momento certo, 
saberemos.   
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