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O corpo mental superior
• Características
• Níveis
• Tratamentos
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Corpo Mental Superior

▪ tal como o Corpo Mental Inferior, este corpo não apresenta
formato de um corpo físico, mas sim de pétalas;

▪ Cada pétala representa um dos corpos astrais, servindo portanto
como ótima referência para diagnósticos de desequilíbrios.;

▪ Neste corpo reside o segundo grande banco de dados que dispõe
o ser, já vinculado a conhecimentos de outras vidas (níveis) e
conceitos mais abstratos (princípios, ideias abstratas, valores,
conceitos);

▪ Se o mental inferior é responsável por realizar, por botar ideias
em prática, o mental superior é responsável pela concepção
(filosófica, existencial, científico, tecnológico)
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5. Corpo Mental Superior

▪ Quando harmonizado, guiará as conclusões, conceitos e ações do indivíduo rumo aos mais sublimes desejos,
pensamentos e inspirações nobres e elevadas → representa a intuição pura;

▪ A telepatia, junto a espíritos elevados, ocorre através da vibração deste campo.

▪ Ainda possui leves características materiais, podendo sofrer também influencias deletérias (poder, comando
orgulho e egoísmo.
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Corpo Mental Superior

▪ Este corpo evolui junto com o ser humano na Terra. Quando
éramos primitivos, atuando apenas por instintos, este corpo
apresentava a maioria de suas pétalas fechadas, como um botão
de rosa.

▪ Desequilíbrios podem ser detectados pelas colorações, aberturas
e brilho de suas pétalas.

▪ Através das encarnações, de seus aprendizados e evoluções,
vamos construindo a nossa consciência (cósmica) que ali reside.

▪ Portanto, é nesse corpo que armazenamos as personalidades e os
conhecimentos adquiridos em outras vidas.
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5. Corpo Mental Superior

▪ As nossa vidas anteriores, os seus estados de consciência, são chamados de níveis e formam parte de nosso
inconsciente. As informações ou tendências deste níveis podem ser acessados ou despertados de acordo com
determinados gatilhos.
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5. Corpo Mental Superior

Corpo Mental Superior

Exemplo de gatilho:

Uma pessoa, durante uma situação extrema (guerra) precisa realizar um parto
emergencial numa mulher prestes a dar a luz.

Esta mesma pessoa, numa vida anterior, foi parteira (nível), embora não se lembre de
absolutamente nada daqueles conhecimentos ou vida (véu do esquecimento, ao
encarnar).

Embora não tenha, nesta vida, nenhuma formação médica ou experiência como parteira, a situação dramática pode
ser este gatilho que permita, inconscientemente, acessar este segundo banco de dados, de modo a dar-lhe segurança
sobre os procedimentos a serem adotados nesta situação emergencial.

Outra ferramenta espiritual, muitas vezes aliada a acima relatada, é a inspiração dos mentores (via envolvimento) de
como proceder no parto.

O exemplo acima é um caso positivo do repentino despertar de um nível, contudo, existem também situações onde
esta despertar acarreta consequências que geram grande desequilíbrios.

A seguir, iremos analisar um pouco mais os níveis e suas influências e tratamentos.
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Níveis

Níveis Conscienciais

Muitas vezes em nossos trabalhos de Apometria, quando a origem dos
desequilíbrios do assistido são localizados em vidas anteriores, estamos falando de
níveis (ainda desequilibrados).

Por exemplo:

Ao abrirmos a frequência de um assistido (ex.: mulher de 60 anos com fortes dores nas articulações), através das
diferentes mediunidades presentes entre nós (médiuns trabalhadores) descobrimos que a causa está numa vida
anterior (na qual o assistido era, por exemplo, uma jovem de 20 anos – o seu nível desequilibrado).

Níveis são, portanto, as partes setenárias de cada corpo (o nível tem aparência daquela encarnação em que viveu) e
contém as informações de encarnações passadas, com maior ou menor grau de consciência e potencialidade.
São as chamadas personas, máscaras, eus que, desequilibrados, formas as personalidades múltiplas de uma pessoa
encarnada.

Os níveis, especialmente os desequilibrados, influenciam diretamente na personalidade (vida) atual pois têm uma
certa consciência de si mesmos e de suas possibilidades. São extratos de personalidades ainda apegadas às
existências que viveram.
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Níveis

Digamos que numa vida anterior, uma mulher teve um grande destaque social e
político, fazendo parte da aristocracia daquela época.

Numa vida posterior, como consequências de atos anteriores ou como uma nova
forma de aprendizado e evolução, este mesmo espírito encarará como uma “pacata”
mulher, sem grandes aspirações sociais.

Ao ser confrontado com uma vida humilde e de pouca expressão social, o nível anterior em desequilíbrio, se revolta
com a situação da nova vida e procura se manifestar, sair do inconsciente e atuar rumo a uma maior visibilidade, em
manifestar a sua personalidade.

Mesmo vivendo num ambiente simples, a postura, a sua postura ainda remetem à época da aristocracia, não
perdendo a empáfia e os trejeitos

O caso mais extremo desta grande ligação com memórias de vidas anteriores, destes desequilíbrios de níveis é a
esquizofrenia.

Exemplo de interferência de um nível desequilibrado:

http://www.hwcuentos.com/


8www.hwcuentos.com

Níveis

Os níveis são tratados também pela psicologia (regressões), estudados em consultórios terapêuticos (subconsciente)
ou centros espíritas, apométricos ou não.

Vivem dentro ou fora de nós como se fossem outras pessoas ou parte delas.

Os desequilíbrios ocorrem quando estão apegados a aspectos negativos de passadas encarnações ou a momentos
traumáticos vividos durante essas encarnações, podem gerar distúrbios de variada ordem. Um exemplo disso são
certas fobias (medo de aranha, de avião, de mar) que podem estar relacionados a situações traumáticas de vidas
anteriores.

http://www.hwcuentos.com/


9www.hwcuentos.com

Tratamentos

Nos trabalhos apométricos, “voltamos ao passado” para a qual nos deslocamos através de “pulsos” energéticos.

Na verdade, não voltamos ao tempo mas sim, recorrermos o corpo Mental Superior do assistido, até encontrar o nível
desequilibrado e acessamos o seu “banco de dados” que guarda em sua memória as situações, cenas, emoções, etc.

Na Apometria, voltando ao exemplo anterior:

Como o nível permanece com memória e vontade própria, ele uma vez despertado e segregado também poderá ser
orientado (doutrinados) ou consequente harmonizado. O nível manifesta-se através de um médium, por
envolvimento.

Ao abrirmos a frequência de um assistido (ex.: mulher de 60 anos com fortes dores
nas articulações), através das diferentes mediunidades presentes entre nós
(médiuns trabalhadores) descobrimos que a causa está numa vida anterior (na qual
o assistido era, por exemplo, uma jovem de 20 anos – o seu nível desequilibrado).

Ao final do trabalho, o nível é harmonizado. Este processo ocorre através da despolarização, na qual a influência do
nível despertado é desativado da atual personalidade (nível atual) e também através das técnicas de limpeza de
chakras, em especial do frontal.
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Tratamentos

Estes cobradores muitas vezes são justamente o gatilho que desperta e desequilibra
o nível afetado do assistido, fazendo com que aspectos, dores, medos, etc. de vidas
anteriores voltem a se manifestar na encarnação atual.

Na Apometria:

Portanto, ao desequilibrar o nível do assistido, o espírito cobrador automaticamente desequilibra a encarnação atual.

Muitas vezes, junto com o trabalho de Apometria concentrado no desequilíbrio de
algum nível do assistidos, também nos deparamos com obsessores.

Muitas vezes, durante os nosso trabalhos de Apometria, tratamos mais de um nível, ou seja, acessamos mais de uma
vida pretérita do assistido.
Um exemplo disto é que, ao darmos os pulsos energéticos, alguns médiuns acessam diferentes níveis em
desequilíbrio no Corpo Mental Superior do assistido.

Neste caso, alguns médiuns podem ver um níveis diferentes.
É quando alguns dizem que estão vendo, por exemplo, uma encarnação na Europa do século XVI e outros vem uma
encarnação numa fazendo brasileira do século XVIII. Ambos podem estar corretos, pois ambos níveis podem
apresentar-se desequilibrados.
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Tratamentos

Isto ocorre quando o desequilíbrio psíquico é mais leve e a consequente obsessão
também. Contudo, além dos desequilíbrios desta natureza, os níveis podem
apresentar desequilíbrios que repercutem fisicamente e que também podem e
devem ser tratados no nosso Centro.

Na Cirurgia Espiritual:

Algumas enxaquecas, fibromialgias, problemas respiratórios, alergias, entre tantos outros sintomas podem ter a sua
consequência em níveis desequilibrados.

Em casos menos complexos, também é possível tratar os níveis durante as cirurgias
espirituais no Centro Espírita Apométrico Fraternidade da Luz.

Como cada nível desequilibrado, ao se manifestar ou ser detectado, apresenta a sua roupagem física, podemos
proceder da mesma maneira como em cirurgias espirituais comuns. A grande diferença reside na materialidade do
corpo do nível, já muito mais sutil do que o corpo astral do encarnado.

Tal como nos tratamentos apométricos, os níveis devem ser harmonizados. Ao findar este procedimento, os níveis são
novamente “inseridos” no Corpo Mental Superior e voltam ao inconsciente, já sem se manifestar ostensivamente
como anteriormente, sem gerar novos desequilíbrios.
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Ao voltarem para o bloco inconsciente os níveis tornam-se menos reativos e antagônicos, até que um dia se integrem 
totalmente à nossa individualidade eterna, abrindo mão dos individualismos gerados pelas personalidades já vividas, o 
que significa um corpo astral com as pétalas totalmente desabrochadas e em total harmonia e equilíbrio.
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Níveis: conclusão 

Resumindo:

• Os níveis podem ter influências positivas ou negativas;
• Quando positivos chamamos de “personalidades alimentadoras”, “personalidades de base”, “personalidades guias”, 

“personalidades mentoras”, etc. Procuram guiar a consciência encarnada, “ego”, para os aprendizados produtivos, 
para a moral e os bons costumes, a ética e a religiosidade, a fraternidade, o amor e as grandes realizações. 
Representam a conhecida “voz da consciência”.

• Quando negativos denominamos de pseudo-obsessores, personalidades parasitas, resíduo de personalidade, etc. 
Criam confusões de toda a espécie, destroem relações afetivas, dificultam aprendizados, provocam 
desentendimentos, estimulam comportamentos e viciações, e abrem portas para obsessões complexas.
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O corpo búdico
• Características
• Subdivisões
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Corpo Búdico

▪ É o primeiro invólucro da alma, representa a ligação com o espírito;

▪ Ali estão gravadas todas as ações do espírito em si, de toda a sua existência;

▪ Devido a isto, é de difícil acesso (véu do esquecimento);

▪ Não conheço cirurgias espirituais ou técnicas apométricas que atuem neste campo;

▪ Se o corpo Mental Superior é a sede do conhecimento e da sabedoria definitiva, o
Corpo Búdico é a sede da beatitude, da compaixão e do amor;
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6. Corpo Búdico

▪ Tem como atributo principal o grande núcleo de potenciação da consciência. Lá as
experiências e acontecimentos ligados ao ser estão armazenadas e é de lá que
partem as ordens do reciclar permanente das experiências mal resolvidas
(reencarnação);

▪ Esse é o nosso nível divino de amor e sabedoria, da iluminação. Alcançar esse estágio
de harmonização total deste corpo é se tornar um buda = iluminado. Como Sidarta
Gautama, que foi um buda.

→ a sua harmonização completa faz com que não seja necessária nova encarnação
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Corpo Búdico - É subdividido em 3 corpos

• Alma Moral
- Discernimento do bem e do mal sob o ponto de vista individual.
- É o veículo do espírito que impulsiona o espírito a obediência às leis do local onde o
espírito está encarnado (há muitas moradas na Casa do Pai) e comanda o comportamental
da entidade encarnada em relação ao meio.

• Alma Intuitiva
- Intuição, inspiração do gênio científico, literário e artístico;
- Antena captadora e registradora das informações que vibram no cosmo;
- Instrumento da inspiração.

• Alma Consciencial
– Consciência coordenadora e diretora da vida, elo de ligação com a Centelha Divina
(pertencemos e fomos criados por Deus);
- Consciência coordenadora e diretora da vida.
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6. Corpo Búdico
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6. Corpo Búdico

Corpo Búdico e as reencarnações:

• Por conter as ações do espírito, o Corpo Búdico mantém informações sobre erros cometidos por ele e faz com que
tais erros sejam inseridos na personalidade do ser humano quando encarnado, para que possa então dar outro
tratamento para a situação que tenha sido falha;

• Somos sempre herança de nós mesmos→ Seus desequilíbrios se somatizarão numa próxima encarnação.

• A evolução é individual e intransferível;
• Todos os demais corpos se fundirão nele ao final do processo evolutivo.
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O corpo átmico
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Definições

• Atman, Espírito Essência, Eu Cósmico, Eu Crístico, Eu Divino, Centelha Divina;

• Constitui a Essência Divina presente em cada criatura;

• Espírito;

• Princípio, semente e motor da vida;

• É a própria partícula da vida, o princípio coordenador;

• É imortal, consciência pura;

• O corpo Átmico ou Espírito Puro constitui a Essência Divina em cada ser criado.
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FIM Parte III
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