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LE - questão 23 (análise parcial)
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Dois sistemas principais
✓ Um relativo à ligação com Deus 

✓ Mantida por processos desconhecidos 
relacionados com a Criação. 

✓ Outro relativo ao ambiente  

✓ Supondo que para qualquer processo ocorrer 
seja necessário um balanço energético, seria 
decorrente do processamento de fluido na 
geração de energia, similarmente ao 
processamento de alimento pelo corpo físico. 



CRIAÇÃO E CO-CRIAÇÃO 
Parte 1 - Cap. 1

Evolução em Dois Mundos



Co-criação em plano maior
Essas Inteligências Gloriosas tomam o plasma 
divino e convertem-no em habitações cósmicas, de 
múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, 
gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis 
predeterminadas, quais moradias que perduram 
por milênios e milênios, mas que se desgastam e 
se transformam, por fim, de vez que o Espírito 
Criado pode formar ou co-criar, mas só Deus é o 
Criador de Toda a Eternidade.



Forças atômicas
Toda essa riqueza de plasmagem, nas linhas da 
Criação, ergue-se à base de corpúsculos sob 
irradiações da mente... 

Sob orientação das Inteligências Superiores, 
congregam-se átomos em colméias imensas, e, 
sob a ação espiritualmente dirigida, de ondas 
eletromagnéticas, são controladamente reduzidas 
as áreas espaciais intra-atômicas, sem perda de 
movimento, para que se transformem na massa 
nuclear adensada, de que se esculpem os 
planetas...



Co-criação em plano menor
Em análogo alicerce, as Inteligências humanas que 
ombreiam conosco utilizam o mesmo fluido 
cósmico, em permanente circulação no Universo, 
para a Co-criação em plano menor, assimilando os 
corpúsculos da matéria com a energia espiritual 
que lhes é própria, formando assim o veículo 
fisiopsicosomático em que se exprimem ou 
cunhando as civilizações que abrangem no mundo 
a Humanidade Encarnada e a Humanidade 
Desencarnada.
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Perispírito


