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O	 renascimento	 é	 parte	 integrante	 do	 “ciclo	 de	 vida”	 e	 surge	 do	 desejo	 de	
vivência	de	novas	experiências	durante	a	passagem	pelo	terceiro	céu.	Assim,	o	
Ego	é	atraído	para	um	novo	percurso	de	vida	na	terra,	 iniciando	o	mesmo	na	
zona	 do	 pensamento	 abstrato,	 sendo	 que	 esta	 passagem	 do	 Ego	 ao	
renascimento	 físico	 se	 assemelha	 ao	 processo	 de	 calçar	 várias	 luvas	 de	
espessura	 crescente,	 ou	 ao	de	um	 sino	mergulhando	num	mar	de	 fluídos	de	
crescente	densidade,	correspondendo	estes	à	recolha	das	substâncias	para	cada	
um	dos	mundos.	
	
O	Ego	escolhe	a	sua	nova	vida	na	terra	e	para	tal	terá	de	recolher	o	material	para	
o	seu	novo	corpo.	A	espécie	de	material	a	recolher	prende-se	com	as	qualidades	
intrínsecas	do	átomo-semente,	as	quais	determinam	o	que	irá	recolher	para	a	
constituição	dos	novos	 corpos,	 com	os	quais	possui	afinidades,	 incorporando	
apenas	o	material	da	quinta-essência	do	bem	praticado.	
	
O	 Ego	 ao	 descer	 durante	 o	 renascimento	 físico,	 toma	 então	 uma	 forma	
semelhante	a	um	sino,	 com	o	átomo	semente	alojado	na	cúspide.	Durante	o	
processo	 de	 descida,	 vai	 recolhendo	 os	 diferentes	 materiais	 de	 densidade	
crescente	 o	 que	 o	 irá	 tornar	 cada	 vez	 mais	 pesado.	 No	 processo	 de	
afundamento,	vai	atravessando	as	quatro	subdivisões	do	Pensamento	Concreto	
que	constituem	a	Mente,	a	saber:	região	continental	dos	arquétipos	da	forma;	
região	 oceânica	 dos	 arquétipos	 da	 vitalidade	 universal;	 região	 aérea	 dos	
arquétipos	 do	 desejo	 e	 emoção;	 região	 das	 forças	 arquétipicas	 e	 da	 mente	
humana	onde	se	reflete	o	espírito	da	matéria.	Todo	este	processo	vai	agir	da	
seguinte	forma:	

• Desperta	 as	 forças	 mentais	 adormecidas	 contidas	 no	 átomo-semente,	
atraindo	a	substância	mais	elevada	do	Mundo	do	Pensamento	Concreto,	
tomando	de	cada	uma	dessa	regiões	os	materiais	a	elas	correspondentes,	
e	atraindo	os	fluídos	de	acordo	com	as	diferentes	subdivisões	de	cada	um	
dos	mundos,	acabando	por	formar	a	mente	do	homem.	

• Desperta	as	forças	do	átomo-semente	do	Corpo	de	Desejos,	alcançando	
o	Mundo	de	desejos.	

• Dá-se	a	entrada	em	atividade	do	átomo-semente	do	Corpo	Vital.	
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Para	uma	vida	na	terra	o	homem	vai	necessitar	de	quatro	veículos	do	Espírito:	

• Corpo	Denso	
• Corpo	Vital	
• Corpo	de	Desejos	
• Mente	

	
Todo	o	ser	humano	para	ter	uma	presença	física	na	Terra	vai	necessitar	de	um	
Corpo	 Físico,	 isto	 é,	 um	Corpo	Denso,	 sendo	este	o	 veículo	mais	 completo	 e	
perfeito	que	o	homem	possui	e	o	primeiro	dos	quatro	veículos	do	espírito.	Toda	
a	sua	construção	depende	das	experiências	recolhidas	em	vidas	passadas,	e	o	
seu	modelo	é	construído	antes	da	presença	viva	na	terra.	
	
Mais	próximo	do	Corpo	Denso	em	matéria	de	perfeição,	temos	o	Corpo	Vital.	
Este	incorpora	o	“Éter	Reflector”	através	do	qual	se	efectua	o	registo	das	cenas	
da	 vida	 que	 se	 inicia.	 O	 mesmo	 é	 também	 construído	 com	 a	 ajuda	 dos	
“habitantes	 do	 mundo	 celeste”	 e	 pelos	 “espíritos	 elementais”.	 Neste	 corpo	
também	residem	informações	sobre	“corpos	vitais”	anteriores,	deixando	aberto	
um	espaço	onde	é	realizado	um	trabalho	original	que	mais	não	é	que	a	acção	do	
livre	arbítrio	que	irá	permitir	na	nova	vida	a	criação	de	coisas	novas.	Não	indo	
repetir	coisas	do	passado	irá	possuir	uma	componente	criativa	para	a	nova	vida	
constituindo	esta	a	“epigénese”.	Tal	como	o	“Conceito”	refere,	“há	sempre	um	
influxo	contínuo	de	coisas	novas	e	originais”.	
 
O	desenvolvimento	dos	veículos	superiores	do	espírito	processa-se	segundo	as	
seguintes	fases:	

• Corpo	Vital,	por	volta	dos	7	anos	
• Corpo	de	Desejos,	por	volta	dos	14	
• Mente,	por	volta	dos	21	anos	
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No	Corpo	Vital	 desenvolve-se	o	principal	 veículo	do	Ego,	o	 “sangue”,	que	 só	
próximo	dos	14	anos	é	inteiramente	produzido	e	dominado	por	este.	O	sangue	
é	em	si	um	veículo	de	vitalidade	onde	se	desenvolvem	as	acções	que	actuam	
como	“força	criadora”.	
	
No	 Corpo	 de	 Desejos	 desenvolvem-se	 os	 sentimentos,	 paixões,	 emoções	 e	
desejos.	Predomina	a	força	e	energia	sexual	centrada	no	fígado,	através	do	qual	
é	produzida	a	energia	a	toda	a	matéria	do	desejo.	Apenas	o	homem	incorpora	
matéria	das	sete	regiões	do	Mundo	dos	Desejos	sob	a	acção	de	duas	grandes	
correntes:	

• Repulsão,	que	compreende	3	regiões:	das	paixões	e	desejos	inferiores;	da	
impressionabilidade;	dos	desejos.	

• Atracção,	que	compreende	3	regiões:	da	vida	anímica;	da	luz	anímica;	do	
poder	anímico.	

	
Entre	estas	duas	grandes	correntes	reside	a	região	dos	sentimentos,	também	
denominada	 “região	 limítrofe”.	 É	 também	 neste	 corpo	 que	 se	 processa	 o	
desenvolvimento	espiritual.	
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O	 veículo	 da	 Mente	 é	 o	 local	 onde	 a	 partir	 dos	 21	 anos	 se	 formam	 os	
pensamentos	originais.	Nela	se	desenvolve	o	“tríplice	espírito”	do	homem,	tal	
como	 uma	 lente	 que	 estabelece	 a	 ponte	 onde	 “Espírito”	 e	 “Matéria”	 se	
encontram.	O	que	 surge	no	 “espírito”	 (vontade;	 imaginação;	 ideia)	 reflete-se	
nos	 “mundos	 inferiores”	 (pensamentos-forma;	 desejo;	 objecto	 físico).	 Este	
ponto	 representa	 o	momento	 onde	 nasce	 o	 homem	 (Ego)	 e	 o	 Espírito	 toma	
posse	dos	seus	veículos.	O	“mundo	material”	é	assim	um	reflexo	reverso	dos	
“mundos	espirituais”,	aplicando-se	o	axioma	“conforme	acima,	também	é	em	
baixo”	(as	above,	so	bellow).	
	

	
	
O	Ego	possui	como	veículo,	“o	sangue”	como	referido	anteriormente	e	aos	14	
anos	 é	 inteiramente	 dominado	 por	 ele	 através	 do	 amadurecimento	 do	 “éter	
químico”	do	Corpo	Vital,	tornando-se	o	seu	veículo	direto	e	o	meio	pelo	qual	se	
expressa	no	Mundo	Físico.	
	 	



	

	 6	

	
Para	 concluir	 o	 tema	 da	 formação	 dos	 veículos	 existentes	 no	 ser	 humano,	
apresenta-se	no	diagrama	seguinte	em	como	estes	ou	apenas	alguns	deles,	se	
desenvolvem	na	 vida	evolutiva	nos	quatro	 reinos.	O	diagrama	3	do	Conceito	
apresenta-nos	 a	 forma	 como	 os	 veículos	 se	 relacionam	 entre	 os	 diferentes	
mundos.	
	

	
	
	
	

 
 
 
 
 


