ESFERAS MENTAIS e DIMENSÕES do TEMPO
As esferas mentais atuam como um “computador mental”, a partir do qual se constrói o cérebro.
A 7ª esfera mental corresponde ao “cubo”, parte mais interna da consciência heptocúbica.
As esferas mentais existem independentemente do corpo e do cérebro.
O ser humano representa a transição do inconsciente ao consciente e ao superconsciente.
As diferentes funções da mente relacionam-se com as diversas esferas mentais, que, uma vez
ativadas pelo imaginário, possibilitam à mente humana conectar-se à “internet cósmica” e ter acesso
à informação para influenciar, positivamente, as esferas mentais e obter resultados elevados. Isto
ocorre quando se integra à dualidade (3ªD/4ªD) não egoica, de onde a consciência contínua (4ª
esfera - 2ªD) pode operar sem obstáculos.
As esferas mentais existem independentemente do ser humano, que pode ativá-las.
Os humanos agem por reflexos condicionados e devem identificá-los através da meditação, para
neutralizar o poder do ego. Quando você fala, quem está falando?

1ª Esfera Mental - Pré-consciente - 1ª Dimensão do Tempo:
Localizada na parte posterior do hemisfério cerebral direito.
É a função do nosso ser mais elevado, pentadimensional, ou guia espiritual, que dirige suas ordens e
comandos a esta esfera.
O cérebro é formado por três lobos, cada um com diferente função. O lobo central recebe as ordens
que chegam ao ser mais elevado. Se esta ordem for destinada ao ser de 4ªD, ela ocupa o lobo
esquerdo. Se for para o ser de 3ªD, ela ocupa o lado direito. Dessa forma, é a partir da esfera mental
pré-consciente que a atividade evolutiva dos seres 3ªD e 4ªD é controlada. Esta esfera ainda serve
como câmara de ressonância do corpo físico, onde se localizam os programas instintivos primários.
Também, é aqui que se manifestam os fenômenos parapsicológicos, e onde as faculdades
paranormais são armazenadas e desenvolvidas. As práticas da ordem sincrônica permitem trabalhar
a mente e entrar num estado de consciência expandida, penetrando o universo através da telepatia,
meditação profunda e teletransporte, que tem a ver com viagem no tempo.
Pré-consciente:
Padrões cármicos, analfas adormecidos de vidas passadas, memória arquetípica racial.
É o estímulo automático para os padrões do inconsciente. Recebe a entrada psíquica do ser mais
elevado de 5ªD - o consciente subliminar - e pode ser reformulado pelo Perceptor Holomental.
O Postulado 13.2 da Dinâmica do Tempo diz: o transporte, de corpo inteiro, no tempo é a capacidade
de estender-se através do agora em direção ao superconsciente contínuo. Este é alcançado através
da projeção holográfica total, cuja qualidade é proporcuonal à intensidade e integridade da
personalidade de 4ªD alternativa para incorporar a sensação interna tridimensional, o “eu” (self).

2ª Esfera Mental - Subconsciente - 3ª Dimensão do Tempo:
Localizada na parte frontal do hemisfério cerebral direito, sobre o olho. Funciona como ares residual
ou receptáculo de impulsos seletivos que são rechaçados pela matriz genética eletro condutiva (64
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runas). Estes impulsos rechaçados são armazenados em torno do ‘núcleo vermelho’, descansando
dentro do nervo ótico, aqueduto de Silvio, hipófise.
O subconsciente é muito mais receptáculo para o ser da 3ªD que para o de 4ªD.
É nesta esfera onde se produzem, se gravam e se armazenam as analfas. Os budistas chamam-na
“alaya”, consciência, casa, armazém. É o inconsciente coletivo de Jung, e a esfera do inconsciente
cósmico.
Subconsciente:
Com os reflexos adquiridos do pensamento condicionado. Armazém dos estímulos rechaçados, dos
complexos automáticos dele derivados e que são sentidos e interpretados como realidade.
A 1ª e a 2ª esferas mentais estabelecem os padrões fixos de programas conscientes, ego.

3ª Esfera Mental - Consciente (descontínuo) - 4ª Dimensão do Tempo:
Localizada na parte frontal do hemisfério cerebral esquerdo, sobre o olho.
Funciona somente com o ser de 3ªD. Opera em Beta – vigília, consciência ordinária (normal) com
interrupções de estados Theta. Dede onde os 4 níveis de ondas cerebrais de consciência são
gerados, para serem expandidos pelas três esferas mais elevadas 4-5-6.
Estado beta: o normal, consciência desperta. Estado alfa: a meditação. Estado theta: o sono e os
sonhos. Estado delta: a consciência total, própria dos avatares - mente búdica.
Consciente:
Consciência flutuante, e de momento a momento responde aos estímulos externos, em geral sob o
controle da 1ª e 2ª esferas. Pode ser influenciado a partir da 4ª até a 7ª esferas. Sua função é
estabilizar a consciência ordinária em sua passagem para a consciência cósmica. Isto cria o PAG
(Portal de Ativação Galáctica) como o meio pelo qual a consciência contínua projeta as imagens
telepáticas. Dá ordens ao etéreo - chakras e centros nervosos. Esfera do livre arbítrio, centro de
controle da 3ª esfera mental.

4ª Esfera Mental - Consciente contínuo - 2ª Dimensão do Tempo:
Localizada na parte posterior do hemisfério cerebral esquerdo.
Somente funciona com o ser de 4ªD, o “outro”. Suas ondas cerebrais funcionam paralelas à 3ª esfera
mental. Na 4ª esfera são mantidos os estados mais elevados de consciência, para o que é requerido
libertar-se dos estados Alfa e Beta, do ser tridimensional.
O ser 3ªD pode absorver a consciência contínua 4ªD mediante profunda meditação - samadhi - rigpa,
pleno despertar auto-existente incessante.
Consciente contínuo:
Esfera do “outro”, que responde ao ser 5ªD e influencia a 3ª esfera mental com o aprendizado
espiritual. Dirige os assuntos 3ªD, e é a ponte entre a 5ª - 6ª esferas mentais em direção à 3ª.
Despertar original - samadhi - contato divino.

5ª Esfera Mental - Superconsciente - 5ª Dimensão do Tempo:
Localizada no hemisfério cerebral direito, sobre o ouvido.
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Funciona com o ser 4ªD, contendo as gravações das fortes impressões de 4ªD. Está se ativando com
a chegada da noosfera e da percepção holística total, incorporando o consciente-contínuo da 4ª
esfera mental. Expande-se até às ondas de mentalização do ser pentadimensional.
Superconsciente: Ser mais elevado de 5ªD:
Estação receptora para os programas mentais telepáticos.
Acento da consciência cósmica, que se ativa através da meditação da mente natural. Dirige a 3ª e a
4ª esferas mentais. Ser trino; torna-se operante quando as três esferas mentais (3ª, 4ª e 5ª)
funcionam de forma efetiva.

6ª Esfera Mental - Consciente subliminar - 6ª Dimensão do Tempo:
Localizada no hemisfério cerebral esquerdo, sobre o ouvido.
Funciona com o ser de 3ªD, armazenando as fortes impressões deste nas fissuras cerebrais (de
Rolando e Silvio). Aqui estão os impulsos subliminares que afetam as funções tridimensionais com
flashes intuitivos, mas, que podem corresponder a transmissões telepáticas de lugares longínquos da
civilização cósmica super mental, tentando estabelecer contatos que deixam impressões na 6ª esfera
mental, e podem transmitir-se ou transduzir-se de inúmeras formas, incluindo a audição, a
imaginação subliminar, os déjà vu.
Consciente subliminar:
Acesso super mental parapsicológico.
Acento do sistema de “escâner” telepático e dos programas interdimensionais. Ponte entre a 5ª esfera
superconsciente e a 7ª esfera, ou Perceptor Holomental. Influencia o pré-consciente e o consciente.
Recebe os impulsos de universos alternativos.

7ª Esfera Mental - consciente radial - Perceptor Holomental - 7ª, 8ª e 9ª Dimensões:
Localizada no centro da cabeça, desde o 3º olho até à base do crânio do ser pentadimensional. É o
registro akásico ou gravação pessoal, que contém o resumo de todas as experiências de vida, onde
se reúnem os quantas associados aos impulsos áuricos do ser de 3ªD e 4ªD.
No super-homem noosférico localiza-se em volta do corpo caloso. Coordena os programas genérico e
metabólico. Também coordena o futuro programa pós-genético hiperorgânico dos 48 códigos de
comportamento (N.T.: 48 novas Runas Harmônicas UR).
Ascendemos aos programas noosféricos através do Perceptor Holomental.

Traduzido por: Kin 11 – Ilse E. Dudeck – PAN/Campinas
Porta do Heptal: 108 – Alfa-Alfa – Chakra coroa = OM - 142857
Dali 8, Kin 256 – Guerreiro Solar Amarelo – Lua Rítmica do Lagarto
Ano: Lua Harmônica Vermelha.
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Resumo do Funcionamento das Esferas Mentais
O Eu Mítico e as Esferas Mentais

No novo tempo-espaço operamos, principalmente, com a quarta, a quinta e a sexta esferas mentais.
“As Crônicas da História Cósmica”, vol. 2, contém a descrição completa das esferas mentais.
A função da consciência (localizada na 3ª esfera mental e na 4ª dimensão do tempo) é simplesmente
introduzir os dados percebidos através dos sentidos físicos, e permanecer desperta no momento
presente.
A função da consciência contínua (localizada na 4ª esfera mental e 2ª dimensão do tempo) é manter
o fluxo dos dados da ordem sincrônica em movimento contínuo e no processo de sincronização
criativa.
À medida que os dados das experiências sensoriais entram na mente consciente, extrai-se material
do subconsciente (2ª esfera mental e 3ª dimensão do tempo) ou do pré-consciente (1ª esfera mental
e 1ª dimensão do tempo). É o consciente contínuo que coloca estes dados no âmbito organizador da
estrutura mítica ou da Assinatura Galáctica de nascimento e também da Assinatura Galáctica anual,
que são uma variação do eu mítico.
Estamos aprendendo a utilizar e a aceder à informação telepática paranormal (da 5ª esfera mental e
5ª dimensão do tempo), que é o superconsciente, assim como da 6ª esfera mental e 6ª dimensão do
tempo, que é o consciente subliminar. A consciência subliminar refere-se às frequências altamente
sublimadas, recebidas de dimensões superiores (chamadas telefônicas/telepáticas de longa
distância). Pode-se aceder a estas frequências no âmbito do eu mítico. Esta é uma operação
noosférica.
As estruturas míticas criam a ponte e o guia para entrarmos na superestrutura noosférica de unidades
cada vez maiores. À medida que evoluímos na cultura galáctica as funções dos seres arquetípicos e
as estruturas do Kin serão suficientes para designar em que vetor de tempo-espaço específico
estamos operando em relação àqueles que podem estar operando conosco, em qualquer
circunstâncias dentro de determinado tempo-espaço.

Fonte: Mertxe/Espanha

Traduzido por: Kin 11 - Ilse E. Dudeck - PAN/Campinas
Porta do Heptal: 108 - Alfa-Alfa - chakra Coroa = OM - 142857
Dali 8, Kin 256 - Guerreiro Solar Amarelo - Lua Rítmica do Lagarto
Ano: Lua Harmônica Vermelha
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE ESFERAS MENTAIS
(Extrato do livro Crônicas da História Cósmica, Volume I)

O material necessário para a comunicação entre as entidades dimensionais é formado através da
mente - a faculdade característica que distingue o ser humano dos animais.
O propósito inicial da mente, na evolução humana, é facilitar a comunicação entre a terceira e a
quarta dimensões. Isto existe para que possamos criar um momentum superior da terceira à quarta e
à quinta dimensões.
A Ciência Cósmica diz que, entre o primeiro e o quarto dia de vida, seis esferas mentais de
consciência são inseridas na mente, pelo guia pentadimensional do ser. Estas esferas explicam os
processos e funcionamentos da mente, entrelaçados com fenômenos parapsicológicos, que
realmente ocorrem através do pré-consciente da entidade pentadimensional. Os fenômenos
pentadimensionais têm a função de atrair a atenção dos seres de quarta ou de terceira dimensões.
As esferas mentais estão conectadas aos funcionamentos tri, quadri e pentadimensionais, e dotam o
ser de capacidades para vincular-se com a informação interdimensional.
O centro de cada uma das esferas mentais é constituído por agregados de analfas, o fluído elétrico
criado pela interação dos partons que dão origem ao pensamento, ou à capacidade de pensar. A
Ciência Cósmica descreve o pensamento como gravações análficas em série. Assim, o ato de pensar
é a correta ou incorreta manipulação das analfas, que são projetadas em uma área consciente,
estando sempre baseadas em conhecimentos previamente adquiridos. Todavia, se não houver
conhecimento previamente adquirido, com dificuldade, estabeleceremos correta atividade de
pensamento, para funcionar em qualquer situação.
De acordo com a Ciência Cósmica, as memórias são analfas gravadas, que estão armazenadas ou
arquivadas nas fissuras cerebrais. A racionalidade é a projeção consciente de conjuntos ou séries de
analfas e a ação seletiva correspondente. Estas séries ou conjuntos de analfas formam partons,
chamamos lógica ou razão de vários graus de consciência.
Cada uma das esferas mentais eletrônicas, aparentemente, é formada por um Heptágono da Mente,
exteriorizado como sete cubinhos ou “codos” (as estruturas de forma eletrônica sempre estão
baseadas em divisões heptagonais de sete partes). A Ciência Cósmica diz que, uma vez formada
esta estrutura externa da mente, as formas mentais tornam-se indestrutíveis (eternas), e não são
afetadas por raios laser, nem por explosões atômicas, muito menos pela morte do ser humano. Isso
significa que as formas-pensamentos das civilizações destruídas, permanecem em circulação,
mesmo que inconscientemente.
Estas esferas mentais incluem: o pré-consciente, o subconsciente, o consciente (descontínuo), o
consciente contínuo, o superconsciente e o consciente subliminar. Explicá-las-emos, mais
profundamente, nos próximos volumes, mas agora, focar-nos-emo na primeira esfera mental, o préconsciente, já que esta é a região, onde se produzem os fenômenos e as manifestações
parapsicológicas. Esta esfera mental cobre a parte posterior do lobo cerebral direito, sendo uma
função direta do ser mais elevado ou do guia espiritual pentadimensional.
O cerebelo é formado por três lobos, cada um com diferente função. O lobo central recebe as ordens
que chegam do ser mais elevado. Se essa ordem for para o ser quadridimensional, ela ocupa o lobo
esquerdo. Se for para o ser tridimensional, então, é utilizado o lobo direito. Dessa forma, é a partir da
Esferas Mentais e Dimensões do Tempo - Página: 5

esfera mental pré-consciente que a atividade evolutiva das entidades tri e quadridimensionais é
controlada. Esta esfera mental serve como a câmara de ressonância do corpo físico e onde as
faculdades paranormais são desenvolvidas e armazenadas.
A Ciência Cósmica desenvolve o parapsicológico, porque é, diretamente, aonde vamos em nossa
evolução mental/espiritual. Antes de começar o desenvolvimento paranormal, é importante entender
como funciona a mente. O mais importante, também, é estudar todas as práticas da ordem
sincrônica, tais como: As Dinâmicas do Tempo, As 20 Tábuas da Lei do Tempo e o Telektonon do
7:7::7:7. Estas práticas permitem trabalhar, conscientemente, outros aspectos da mente, facilitando a
entrada nos estados de consciência ampliada.
A Ciência Cósmica diz que: “a amplitude ou extensão da proporção mental é obtida através de
práticas especiais: telepatia, meditação profunda e bilocação”. A Lei do Tempo trata do deslocamento
e da viagem no tempo, já que estas são as melhores formas para ir a todos os confins deste vasto
universo; penetrar o universo através da mente para enviar um pensamento de um extremo ao outro
do universo. Conhecendo as técnicas corretas de projeção holográfica, poderemos viajar de um lugar
do universo ao outro.
O transporte de corpo inteiro no tempo é a capacidade de estender-se através do agora
em direção ao super-consciente contínuo Este é alcançado através da projeção
holográfica total, cuja qualidade é proporcional à intensidade e integridade da
personalidade de 4ª dimensão alternativa para incorporar a sensação corpórea interna
tridimensional, chamada “eu” (self. Dinâmicas do Tempo: 13.2

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE ESFERAS MENTAIS
(Extrato do Sincronário Espanhol - ano Semente 4)

Segundo a Ciência Cósmica, a mente é composta por seis esferas eletrônicas tetradimensionais,
localizadas no cérebro, que, como mente, são inseridas entre o primeiro e o quarto dia de vida. Tudo
isso dirigido pelo nosso ser superior, ou “espírito guia” pentadimensional, que, depois do quarto dia,
inicia sua atividade. É entre a sexta e a sétima Luas, depois da concepção, que a consciência,
paulatinamente, se manifesta no ser. Considerem, também, que dentro da mente existem partículas
elétricas primárias, funcionando como matéria virgem, ou “tábua rasa”, chamadas Alfas.
Assim, as imagens que brotam do consciente, do subconsciente e do sistema sensorial, são gravadas
e armazenadas nesses Alfas. Quando o Alfa funciona dessa maneira, converte-se em analfa, ou seja,
uma unidade de armazenamento sensório conceitual, cuja forma ativada pelo Sol, torna-se o fluxo
elétrico criado pela interação de dois padrões. As analfas são projetadas e registradas em uma área
consciente da mente e estão baseadas no conhecimento previamente adquirido. Todavia, será a
segunda esfera, a subconsciente, o principal lugar de gravação, registro e armazenamento dessas
unidades. Contudo, se não houver o conhecimento previamente adquirido referente a determinada
experiência, o indivíduo procura estabelecer o correto pensar de acordo com gravações anteriores,
sendo as novas impressões, preferencialmente relegadas, em favor daquilo que já era conhecido. De
conformidade com isso, o pensamento é uma gravação analfica em série, e o ato de pensar é a forma
correta ou incorreta de manipular o arquivo de várias séries análficas. O argumento, por sua vez, será
a projeção consciente de conjuntos ou séries análficas, assim como, a ação seletiva correspondente
que para isso se necessita.
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Então, a atividade da memória será a recorrência aos arquivos auxiliares de analfas gravadas, e a
faculdade da inteligência é a análise e a correta aplicação do conhecimentos, sensações e
impressões, que desta maneira (análfica) já foi previamente registrada. Mas, cada esfera mental,
como também cada forma pensamento, é criada exteriormente pelos chamados “quantas
heptocúbicos plasmáticos”, que são pequenas estruturas eletrônicas formadas por sete pequenos
cubos que, geometricamente, correspondem ao “Heptágono da Mente” expandido. Uma vez que esta
estrutura mental externa esteja estabelecida, as formas mentais tornam-se indestrutíveis (eternas), e
não serão afetadas por raios laser, explosões atômicas e muito menos pela morte. É dizer que as
estruturas heptocúbicas, pertencentes somente ao reino ”imaginário”, retêm sua consciência de forma
e conteúdo, como arquétipos permanentes.
Além disso, as esferas mentais emitem ondas cerebrais em diferentes níveis de ativação da terceira e
da quarta esferas (funções bi- e tetradimensionais); também da quinta e sexta esferas (funções penta
e hexadimensionais). Como se pode ver, a mente tem várias funções, e nos planos do pensamento
cósmico, elas estão relacionadas com as diferentes esferas mentais. Quando estas forem
devidamente ativadas, a mente pode se conectar à “internet cósmica”, e ter acesso a informações.
Os planos do pensamento cósmico são os estratos no “oceano da consciência”, que interpenetram as
dimensões. Assim, o pré-consciente (1ª esfera mental) se corresponde com a 1ª dimensão do tempo;
o subconsciente (2ª esfera), com a 3ª dimensão; o consciente (3ª esfera), com a 4ª dimensão; o
consciente contínuo (4ª esfera) com a 2ª dimensão; o superconsciente (5ª esfera) com a 5ª dimensão;
o consciente subliminar (6ª esfera) com a 6ª dimensão. O Perceptor Holomental (7ª esfera) com a 7ª
dimensão é o consciente radial, ou camada noosférica que conduz ao tubo de comunicação toroidal
de Deus e aos registros akáshicos.
As esferas mentais, associadas aos códigos sincrônicos do Telektonon, interagem com os circuitos
planetários dos fluxos Galáctico Kármico e Solar Profético do tabuleiro, e demonstram que a
consciência é, meramente, uma função heliocósmica.
Agora, um resumo das características que distinguem cada esfera mental:
Primeira esfera mental: pré-consciente - 1ª dimensão do tempo
Localizada no lobo posterior direito. É a função do nosso ser mais elevado, pentadimensional, ou guia
espiritual, que dirige suas ordens e comandos a esta esfera. É a esfera dos programas instintivos
primários, fenômenos parapsicológicos e faculdades paranormais. Controle da atividade evolutiva dos
seres tri- e tetradimensionais, através do nosso ser pentadimensional.
Segunda esfera mental: Subconsciente - 3ª dimensão do tempo
Localizada no lobo frontal direito, no nervo ótico ou hipófise. Principal arquivo onde as analfas são
gravadas e onde os impulsos seletivos rechaçados pela matriz genérica eletrocondutiva, são
armazenados. O subconsciente é muito mais o receptáculo para o ser 3ª D que para o 4ª D. É, ainda,
a esfera do inconsciente coletivo e cósmico.
Terceira esfera mental: consciente (descontínuo) - 4ª dimensão do tempo
Localizada na parte frontal do hemisfério cerebral esquerdo. Só funciona com o ser tridimensional.
Sede onde os quatro tipos de ondas cerebrais são emitidos e, posteriormente, experimentados pela
quarta e sexta esferas. No estado desperto opera em nível Beta.
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Quarta esfera mental: consciente contínuo - 2ª dimensão do tempo
Localizada na parte posterior do hemisfério cerebral esquerdo. Só funciona com o ser
tetradimensional. Suas ondas cerebrais funcionam paralelas à terceira esfera. Aqui são mantidos os
estados mais elevados de consciência, para o que é requerido libertar-se dos estados Alfa e Beta do
ser tridimensional.
Quinta esfera mental: superconsciente - 5ª dimensão do tempo
Localizada sobre o ouvido direito, no hemisfério cerebral direito.
Funciona com o ser tetradimensional, portando as gravações das fortes impressões de quarta
dimensão, potencialmente aumentada com o advento noosférico. Domina a percepção holística e
incorpora o consciente contínuo da quarta esfera. Expande-se até às ondas de mentalização do ser
pentadimensional.
Sexta esfera mental: consciente subliminar - 6ª dimensão do tempo
Localizada sobre o ouvido esquerdo, no hemisfério cerebral esquerdo. Funciona com o ser
tridimensional, arquivo das fortes e profundas impressões do ser de terceira dimensão; de impulsos
sugestivos, intuitivos, transmissões telepáticas, etc.
Sétima esfera mental: consciente radial - o PHM - 7ª, 8ª e 9ª dimensões do tempo
Localizada no centro do cérebro, desde o 3º olho até a base do Crânio, do ser pentadimensional mais
elevado. É o registro akáshico individual. Contém o resumo de todas as experiências da vida, na
forma de “quantas” associados aos impulsos áuricos do ser 3ªD e 4ªD. No ser evoluído ou em
transformação, localiza-se em volta do corpo caloso, coordenando os programas genético, metabólico
e, posteriormente, o vindouro hiper-orgânico, governado pelos 48 códigos de comportamento (as
Runas Harmônicas UR). Por isso, é a ponte e o acesso aos programas noosféricos mais elevados.
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