PLANO ASTRAL
- O nome “Astral “ deriva de “estrelado” pois os primeiros ocultistas ficaram maravilhados
com a luminosidade deste plano, no qual existe também maior variedade de cores do que no
nosso plano.
- O Plano Astral é o plano imediatamente a seguir ao nosso plano físico onde vivemos com
consciência.
- E o Plano onde tomam forma os nossos desejos.
- Os objectos astrais não duram mais tempo do que os objectos do plano físico.Todos os
objectos físicos, todas as partículas da nossa matéria têm o seu duplicado astral.
- Os habitantes deste Plano têm o poder maravilhoso de mudar constantemente de forma, com
enorme rapidez, e de exercer uma espécie de magia ocasional sobre aqueles à custa de quem
se querem divertir.
- A faculdade de ver neste plano é diferente da física, e mais desenvolvida, pois um objecto é
como que visto ao mesmo tempo por todos os lados ; mas é muito frequente os principiantes
errarem ao descreverem o que vêm, quer porque vêem imagens aparecem invertidas, por
exemplo: a pessoa pode estar a ver no astral o número 139 e a realidade ser o número 931.
- A maneira mais corrente de desenvolver a vidência no astral, é concentrar o olhar num
cristal. No entanto, os discípulos orientados pelos seus Mestres vão crescendo
progressivamente, sem erros e com segurança, de modo que é preferível esperar pela
evolução natural.

As dimensões do Plano Astral são consideráveis.O nosso mundo astral ( do planeta Terra )
toca a Lua no perigeu (ou seja, o ponto em que a Lua está mais próxima da Terra , na sua
trajectória elíptica à volta do nosso planeta), mas não no apogeu ( ou seja , do ponto da
mesma elíptica lunar em que a Lua se encontra mais distante da Terra) ; essa parte astral que
toca a Lua é, evidentemente, o 7º plano Astral ; o mais elevado, mais subtil e o mais afastado
do nosso plano físico.
O Plano Astral divide-se em 7 partes (ou sub- planos) de matéria cada vez mais subtil,
à medida de que se sobe, a saber:
1 Aqui os habitantes já estão
distantes da Terra; fechados
sobre si mesmos, vivendo como
2 num sonho criado pelos seus
desejos não realizados na Terra,
cheios de muita beleza por
3 vezes, onde são egoísticamente
felizes.
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Formado por este plano físico e por tudo o que lhe é acessório.
Este 6º Sub-plano é semelhante em tudo ao físico com a diferença queue
não há corpo físico ( nem as respectivas necessidades ).
Forma já o mundo físico nosso conhecido onde estamos agora com
consciência.
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À medida que vamos subindo a partir da 2ª sub-divisão, vamos-nos tornando menos
dependentes do mundo físico.
Abaixo da última sub-divisão (7ª) existe ainda a misteriorsa 8ª esfera ou inferno, de condições
repugnantes, sendo a mais baixa condição de existência que se conhece, onde se encontram
entidades cujo corpo físico já se desintegrou.
- Os Habitantes do Plano Astral dividem-se em várias classes, conforma o plano em que
vivem, o seu desenvolvimento e a sua actividade:

Vivos

Humanos

Mortos

Elementais
Elementares
Não Humanos

Corpos Astrais dos Animais
Espiritos Naturais
Devas
Devarajas ou Regentes da Terra

Segue-se a explicação de cada uma destas categorias
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Vivos

Humanos

Mortos

- Os Adeptos e os seus Discípulos.
- Individuos psiquicamente adiantados, que não estão sob a direcção dum
- Mestre (que desenvolveram anormalmente os seus poderes psíquicos).
- A pessoa vulgar, durante o sono.
- Os Magos Negros e os seus discipulos (através da Magia).
Nirmanakayas (os Grandes Mestres do Plano Nirvânico que guiam a Humanidade)
Os discipulos à espera de reencarnação (pouco numerosos), que renunciam a gozar no Plano Mental o fruto da sua
evolução espiritual, para Servirem numa reencarnação quase imediata (como Buda – o Caminho da Renúncia)
1º Plano – as pessoas de aspirações grosseiras e brutais (ébrios, sensuais, etc)
2º Plano – as de moralidade mediana, mas de pensamentos fúteis
3º Plano – semelhantes ao 2º, mas já mais afastadas do plano terreno
4º Plano – “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “
5º Plano – Summerland – terra dos sonhos, onde os habitantes criam cidades e paisagens imaginárias, com o
Mortos
pensamento marcado ainda pela influencia dos seus familiares, existem igrejas, escolas, etc. (desta região se
Vulgares fala no Espiritismo).
6º Plano – devotos egoístas e pouco espirituais, adorando a representação material da divindade da sua terra
natal e do seu tempo.
7º Plano – Os que se dedicaram ao trabalho intelectual/material e egoísta.
Sombras – Restos do corpo astral agregados à mente inferior que o individuo normal (ainda cheio de desejos) deixa ao
terminar a sua vida astral, tem uma espécie de astúcia instintiva e a sua duração varia conforme a qualidade da mente que
a anima. Prestam-se a ser utilizados pelos Magos Negros.
Invúlucros – cadáveres astrais (Sombras) em fase de desintegração, que vagueiam sem destino.
Invólucros Vitalizados – animados por maus pensamentos (Também são utilizados por Voodoo e outras magias negras).
Suicidas e vítimas de morte súbita – estes últimos, se tiveram uma vida muito baixa, constituem os obcessores dos vivos
(embriaguês, droga, gula, crime, etc).
Vampiros e Lobisomens – muito raros, são normalmente personalidades abandonadas pelo ego devido à sua baixa
vibração. Os primeiros mantém o corpo em estado cataléptico pelo sangue que sugam aos vivos. Os outros são muitas
vezes produto e vítimas conscientes da Magia Negra.
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Elementais do 4º Éter
Elementais do 3º Éter
Elementais do 2º Éter
Elementais do 1º Éter
ELEMENTAIS

Não Humanos

Elementais do Ar (ou do
estado gasoso)
Elementais do Água (ou
do estado liquido)
Elementais do Terra (ou
do estado sólido )

CORPOS ASTRAIS DOS ANIMAIS

ESPIRITOS
NATURAIS

Chamam-se Elementais aos concentrados de Matéria da Essencia Elemental (que é a
irradiação do Espirito Divino através dos vários Planos) do 3º Reino Elementar
(imediatamente antes do nosso Reino Mineral ). Cada partícula de matéria ( em qualquer
dos 7 estados ) reside um elemental próprio desse estado. São hordas imensas, hostís ao
homem e ameaçadores, mas desaparecem quando encarados corajosamente.São usados
na magia e são os intermediários nos efeitos físicos espíritas.

(Que sofrem o mesmo processo do Homem.)
Permanecem aqui mais tempo alguns animais domésticos que atingiram a
individualização e já não voltam como animais.

1
Espíritos Naturais do Éter ou do Fogo -- Salamandras
2
3
4
Espiritos Naturais do Ar
Silfos
Espiritos Naturais do àgua
Ondinas
Espiritos Naturais da Terra
Gnomos

Podem tomar várias formas, por isso já foram chamados
fadas, duendes, faunos,etc. Só os adeptos podem e sabem
utilizá-los; os feiticeiros vulgares apenas conseguem obter
auxílio deles por invocações e promessas ou recorrem a
meios de coação que os hostilizam, sendo perigoso.

Os Espíritos Naturais pertencem a uma evolução diferente da nossa. Nunca foram nem hão-de ser humanos, até os evitam
por lhes repugnarem os seus hábitos, (dos humanos ); apresentam-se geralmente sob forma humama reduzida; são peritos
em provocar ilusões dos sentidos no homem, mesmo numa assistência numerosa. São brincalhões e maliciosos, mas
raramente são maus. Há alguns casos em que se afinizam a determinados seres humanos, por simpatia, protegendo-os.
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DEVAS -

É o Reino imediatamente superior ao Reino Humano. São seres de outras humanidades do nosso sistema solar ( inferiores e
superior à nossa ).
A única vontade que os pode dominar é a dos Adeptos. Têm pouca consciência de nós, embora se possa despertar a sua
atenção por invocações. Podem ajudar um ser humano, assim como nós podemos ajudar um animal que vemos correr
perigo.

DEVAS

1___________
2___________
3___________
4___________
Arupadevas –
Rupadevas Kamadevas -

Destas pouco se sabe

Os devas vivem no Plano Mental Superior
Os que vivem no Plano Mental Inferior
Os que vivem no Plano Astral

NÃO HUMANOS

DEVARAJAS ou Regentes da Terra -

Estão acima dos Devas.Governam os quatro reinos da Matéria (sólido, líquido e gasoso e etérico).
São os agentes do Carma, pois modelam o carpo eléctrico de cada ser humanbo para cada
encarnação, segundo as instruções dos senhor es do Carma.
Tem ao seu serviço as hostes dos elementos, respeitantes a cada estado da martéria, os elementos
artificiais e os espíritos naturais superiores.
Vigiam constantemente a vida humana, adaptando-a ao livre arbírio.
Podem materializar-se em forma humana. Poucas vezes se manifestam no Plano Astral.

1___________

DEVARAJAS

2___________
3___________
Vaishravana Virupaksha Virudhaka Dhritarashtra -

Destas pouco se sabe
Governam os elementos do fogo – cor: dourado / Ponto Cardeal: Norte
Governam os elementos do Ar – cor: vermelho / Ponto Cardeal: Oeste
Governam os elementos da Água – cor: Azul / Ponto Cardeal: Sul
Governam os elementos da Terra – cor: Branco / Ponto Cardeal: Este
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NÃO HUMANOS

ELEMENTARES
ARTIFICIAIS
São criação do pensamento do
Homem. Constituem a maioria
dos habitantes do Plano Astral. É
uma massa enorme e mal definida
de entidades semi-inteligentes

CRIADOS INCONSCIENTEMENTE- qualquer pensamento obriga as nossas essencias elementais a
tomarem formas , mais ou menos nebulosas ( consoante a força e a consistência do
pensamento ) que se agitam como nuvens constantemente em movimento. Os
pensamentos egoístas formam um elementar que fica a pairar sobre o próprio homem (
que os pensou ), tendendo a provocar a repetição da idéia; pode até acompanha-lo
durante anos, ganhando progressivamente força e influência sobre o seu criador. Os bons
pensamentos altruistas, flutuam em volta do objectivo (e não do pensador) beneficiando-o
logo que consiga penetra-lo. Essa força e beneficio dependem, claro, da força e definição
do pensamento emitido. Os maus sentimentos, despertando maus pensamentos, criam um
elementar que atinge também o objectivo do pensador, mas se não conseguir penetrar
volta so pensador provocando a consumição do Carma; se naõ conseguir também isto,
torna-se um demónio errante, facilmente atraido por qualquer individuo de sentimento
semelhante, fertalhecendo-lhe esse sentimento. Todos os bons pensamentos, de nós para
os outros, são portanto uma ajuda real. Esta criação de um elementar positivo, por uma
idéia repetida e com convição (como as melhorar de alguém por exemplo) resultam
naquilo que as pessoas crentes tomam como a “resposta às suas orações”, pois são raros
os casos em que o suplicante merece a ajuda de um Adepto ou de um Deva. O elementar
artificial criado por um pensamento pode viver tanto quanta a enerrgia que nós lhe
dermos.
CRIADOS CONSCIENTEMENTE – Os Adeptos da Magia Branca criam-nos por vezes para ajudar
os seus disciplos quando estes têm de defrontar determinados obstáculos. Os Magos
Negros criam-nos para objectivos maus e eguistas, mas também, se não podem afectar o
seu objectivo, voltam para o seu criador, com tremenda força podendo isto ser fatal.
Também se podem tornar demonios errantes mas são dotados de maior força e
inteligencia que os anteriores. Procuram vitalizar-se quer por vampirismo energético, que
levam grupos atrasados a fazer oferendas, sendo bastante destruidoras se as oferendas
cessarem.
HUMANOS Criados pelos Dirigentes da Loja do “Divino Senhor da Porta de Ouro” (originada pela
Atlântida) para combater a onda de materialismo moderno que ameaçava afogar a
espiritualidade da europa e da America – é a vitalização da Sombra,abandonada dos
Guias (mais evoluidos dessa Loja) para as manifestações mediúnicas (depois da evolução
já retardada desta), podendo essa Sombra ser utilizada por um substituto desse Guia,
tomando, portanto, as caracteristicas aparentes do antecedor. Essa é a razão das diferenças
de manifestação do memo Guia,nalguns casos nos primeiros tempos do espiritismo.
Foram estes Mestres, aliás, (da citada Loja) os criadores da corrente do Espiritismo
Moderno.
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