
  TEMA DA PALESTRA   :        A CONSCIÊNCIA  DA  5º DIMENSÃO COMO SERÁ 
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 1º reflexão. 
 Os maiores enigmas do universo  
       Se esconde dentro 
       De cada ser humano.... 
 
“  Inteligência espiritual é ter consciência de que a vida é 
uma grande pergunta em busca de uma grande resposta.” 



 

… eis que o Reino de Deus está em vós.1  

 
O Evangelho vem confirmar que : 

Somos na realidade “Seres-Luz” emanados do Criador, Pai- Mãe. 

 E que esta “Luz” com o passar  dos êons de  nossas existências, se 

apagou, por nossas ações vibracionais inferiores e este assunto ficou  

inabordável por muito, muito tempo.  

 Mas Jesus como o Educador por excelência  veio para ensinar o 

Caminho da Evolução, que na realidade é a promoção as 

Dimensões cada vez mais sublimes na esfera do espírito. Não foi 

por outro motivo que afirmou: ”Resplandeça a Vossa Luz”2, como 

sendo este o objetivo maior de nossa existência. 

 

 
/ 
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“ Os estudos da Física Quântica, neste século  vem 

comprovar que nossos pensamentos criam nossas 

realidades e que tudo é “Energia”  e a medida que o véu 

da ignorância que nos foi imposto começa a se dissolver, 

adotamos  as verdades sobre o que são as  “Dimensões” 
e seu propósito em nossa escalada evolutiva. 

 “Quando o ser humano se conecta com a Fonte, se 

interliga  com seu próprio “Eu Superior’ adota assim   

consciência de que somos UNO neste universo.”   



Os Irmãos(a) Espirituais, iluminados e devotados ao Bem e a Paz 

nos trazem para o plano terráqueo, notícias das altas programações 

espirituais que gradativamente vão sendo desvelados a toda 

Humanidade dentre estes esta  Joanna de Ângelis no  livro Jesus 

e Vida  que  nos diz: 

“Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição 

anunciada pelas Escrituras e confirmada pelos Espíritos. 

O planeta sofrido, experimenta convulsões, tanto na  sua estrutura 

física,  atmosférica  quanto a sua constituição moral. 

 Isto porque habitam espíritos que  ainda estão estagiando em 

faixas de inferioridade. Mas pouco a pouco  estão sendo 

substituídos por outros espíritos mais elevados que  impulsionarão 

as trilhas do progresso moral, dando lugar a uma ‘Era Nova’ de 

felicidade.” 



 2º Reflexão. 
 
“Todos fecham seus olhos 
Quando morre, mas nem todos 
Enxergam quando vivos.” 



 Ao passar pelo processo de despertar espiritual, mais cedo ou mais tarde 
somos confrontados com o fato de que:  

Começamos a questionar a nossa vida e o que costumava ser verdade 

parece de repente começar a se desintegrar.  

Alguns, sentem o chamado das energias dimensionais mais elevadas e 

querem entrar em ressonância com elas, questionando-se, indo a procura de 

respostas  para saber mais sobre quem realmente somos e o que somos 

neste  plano da terra e no contesto   Universal . 

 Muitos estão a procura de  seu Eu Superior,  o querer retornar a Fonte 

Divina Deus  pai -mãe 

Quem sabe, neste exato momento na maioria de nós tenha se perguntado , 

como   me  diferenciar entre as “Dimensões”. 



 

A 3ª Dimensão – O Mundo Material  e do Medo ( Muitos  de nós  ainda 

esta conectado a esta dimensão ). Energeticamente é um lugar de baixa 

vibração que aumenta a ilusão de separação, dualidade e livre arbítrio. O 

nosso EU Superior não está integrado porque não consegue lidar com 

a baixa densidade e frequência nos  separado da Fonte.  
 A 3ª dimensão é tudo sobre o material, acumular bens materiais e viver com 

medo de perdê-los. 

  Temos medo de perder o controle, medo de não estar seguros, de não ser 

bom o suficiente. 

  Nós não confiamos nas pessoas porque elas podem levar a nossa riqueza 

para longe de nós. Por isto tentamos obter o poder sobre os outros para estar 

em uma posição de força.  

Em outras palavras , trata-se de um plano primário da consciência , da qual 

se concentra o mundo físico. 

 

 



 4ª Dimensão: Mundo dos Sonhos ou a Ponte . 
 É também chamado de plano astral. É uma dimensão que é 

menos densa e muito mais fluida do que a 3ª dimensão, mas 

ainda abriga as ilusões da dualidade e do ego  que é capaz 
de existir aqui também. É a dimensão do tempo  que se   
conecta tanto a escuridão quanto a luz. 
 Ou seja ,incorporamos a parte espiritual, pois nossa consciência  é 
ampliada somos capazes de entender a realidade com maior 
plenitude  e complexidade,  pois estabelece ainda  um corpo que 
precisa de  algumas necessidades e, ao mesmo tempo, com o 
complemento afetivo e emocional. 
 Neste plano, podemos nos proteger apenas aplicando as leis 
universais energéticas, pois não existem leis ou regulamentos 
humanos de controle. 
 



3.Reflexão; 
     
Todos querem o perfume das flores ,  
Mas poucos sujam as mãos  
Para cultiva–lá.... 



 

A 5 º dimensão seria o que o Senhor Jesus havia proclamado, em  seu 
sermão da Montanha? Descrita por Mateus quando este fala: 
 

 Bem-aventurado os pacificadores  porque serão chamados por 

Deus. 

 Bem- aventurados  os puros de coração, porque eles verão a Deus 

 Bem- aventurado os misericordiosos porque eles alcançarão a 

misericórdia 

 Bem - aventurado os mansos, porque estes herdarão a Terra 

 “Jesus, o manso e gentil irmão, vem nós confirmar a Misericórdia 

Divina....anunciando desta forma o Amanhecer de uma Nova Era  que  

se aproxima.”  



 A Quinta Dimensão é, nada mais, nada menos, do que uma frequência de energia mais 
elevada um casamento de vibrações, representado pelas energias da compaixão,  
da graça, confiança e fé, gratidão e do amor em sua forma mais pura, do que 
conhecemos nesta dimensão terrena..  

A compaixão: não é a ideia de que chegou o tempo de senti-la. A compaixão é uma 
energia que cria grandes oscilações na estrutura do seu universo. 
A graça: Não é uma noção ou promessa religiosa. É uma energia palpável que pode ser 
testemunhada e utilizada no mundo ao seu redor. 
Fé e confiança: Não são promessas feitas ou vantagens a serem mantidas. São as 
frequências que impulsionam cada respiração que você toma no físico. Com cada 
inspiração e expiração, sua alma toma o divino. 
A gratidão: Não é alcançada ao dizer declarações educadas, como ensinaram quando 
vocês eram crianças. É um reconhecimento energético para o universo que você está 
em alinhamento com a Fonte. 
E o amor: Não é uma exclamação romântica ou religiosa. O amor é profundamente a 
energia que alimenta toda a criação. 
 

Mas o que é  a 5º Dimensão?  É algo físico? Um novo planeta ?  
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 Sim a 5ª Dimensão –é o Plano de Luz. 
 

De todas as dimensões superiores a 5ª dimensão é  pura luz e amor, ou 

seja, a energia da Fonte Divina . 
 Esta é a dimensão além do tempo linear, o que significa que muitas 

linhas de tempo diferentes estão disponíveis para acessar 

simultaneamente.   Neste nível de consciência superior  somos capazes 

de perceber que todas as coisas estão unidas  por uma força Universal. 

Amor  incondicional. 
5° Dimensão: 

 “ O Corpo de Luz, todos  os  que estão se encontram    nesta 

dimensão tem  uma  Consciência-de-si-mesmos como seres divinos, 

mestres e seres multidimensionais, pois encontram inteiramente 

voltados à  Espiritualidade.” 
 



 

...ou seja, todo  aquele que conseguir entrar  ou 

está  vivenciando neste plano superior pode 

conhecer-se  melhor, será  capaz  de viver de 

maneira harmoniosa e com  toda plenitude   pois 

passa a existir em um estado permanente de 

paz, felicidade, amor e alegria...    

 

 

Vamos entender melhor   como é vivenciar a 5 
Dimensão? 



A existência  de um corpo físico, ainda é possível neste plano, embora o corpo 

seja mais leve e de uma estrutura celular diferente,  está totalmente 

transformado,  não existe nenhuma dor ou  medo. os Espíritos Superiores no livro 

Evangelho Segundo Espiritismo, capítulo 03  pg. 65,  nos exemplifica   da seguinte forma : 

 “Nos mundos que atingiram um grau de superior, as condições de vida moral e material 
são bem outras que  as de sobre a terra. A forma do corpo é sempre, como em toda parte, 
a forma humana, mas embelezada , aperfeiçoada e, sobretudo, purificada .” 
  
Quando elevado a  frequência  ao nível da 5ª dimensão, o retorno às dimensões inferiores 

não é  será mais possível, a menos que a alma ou seja ( seu “EU”) faça uma  escolha 

conscientemente em  estar numa  dimensão inferior. 

 

Pessoas que já  vibram na  5ª dimensão são imunes as baixas frequências, já que não existe 
ressonância  a escuridão pois elas não os atrai  e vivem exclusivamente na LUZ. e para a 

LUZ. Também não podem ser vistas por pessoas que ainda transitam na frequência 

vibratória  da 3ª dimensão, caso estas  mesmas pessoas não tenham começado o seu 

processo de ascensão e estiverem abertas para as frequências superiores. 

 
 



Não terá mais dualidade e o tempo linear como na 3ªdimensão, 
tudo o que existi é a Vida no AGORA, e todas as experiências será  

abraçadas com gratidão, pois a alma sabe que tudo tem um 

propósito para o crescimento e expansão da consciência. 

 Todas as nossas ações será  baseadas no AMOR. É o plano da 

unidade, onde nos sentimos em conexão com tudo e todos ao 

nosso redor, incluindo a energia da Fonte.  

Viveremos em unidade de consciência, mas ainda nos 

reconhecemos como um ser individual que faz parte do todo. 

Neste plano lembramos quem realmente somos e estaremos 

conscientes da nossa alma eterna. 

 A manifestação  do EU SOU é fácil e a vida que imaginamos é a 

nossa realidade. 
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Na 5ª dimensão tudo vem sem esforço porque redescobrimos o fluxo 

energético universal que sempre nos orienta perfeitamente. Não 

existem limites. Viveremos em completa liberdade e autenticidade. 

Como não existe medo, não existe envelhecimento nem doenças.  

Já não sofremos mais pelo imediatismo, começaremos a compreender 
que a paciência, no fundo, é uma prática da paz com a consciência. 
Têm plena certeza de que tudo virá no momento certo e mais 
adequado. Trabalharemos insistentemente e com convicção para 
aquilo que desejam, mas não tentam mais controlar o tempo; 

 Nós nos posicionaremos  perante nossas dificuldades e não mais 

potencializaremos os problemas mas sim  nas soluções, pois 

acreditaremos que cada “problema” é uma oportunidade de 

superação.  No livro Evangelho no lar os  Espíritos Superiores nos 

afirmam ”O homem não procura se elevar acima do homem, mas 
acima de si mesmo, aperfeiçoando-se”. 
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  Cada vez mais perceberemos que SOMOS TODOS UM, pois viemos todos 

da mesma fonte, somos constituídos da mesma essência e estamos ligados 

a tudo o que vive: animais, rios, árvores, seres de toda a espécie, em todas 

as partes do mundo. 

 Trocaremos os sentimentos de inveja pelos sentimentos de admiração, 

pois compreendem que a Inveja nada mais é que um sentimento de admiração 

disfarçado. 

 Compreendem que tudo o que for para ser, já é. Já começaram a aceder 

aos seus propósitos de vida, determinados antes dos seus nascimentos. 

Sendo assim sabem que há vida após a morte, há vida antes do nascimento 

e há vida o tempo todo. A vida não cessa jamais; 

 Já não se perde tempo a reclamar. Os seus pontos de vistas estão a mudar 

gradualmente e estão a começar a perceber que este mundo é repleto de 

coisas diárias pelas quais devemos estar gratos; 
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Ficando desta maneira muito claro que para  

 estarmos estagiando na “Quinta Dimensão” 
deveremos estar “sintonizado na  frequências 
vibratória do  "AMOR .  
Ou seja, ascender à Quinta Dimensão é abolir 

todas as nossas vicissitudes e contrariedades é  

tomar uma “Consciência” mais profunda 

de Quem Somos e o que Somos, que 

consequentemente nos  levará a uma mudança 

profunda de hábitos, comportamentos e até de 

crenças! 
 
 



4º  Reflexão; 
  objetivo  ser alcançado 
 
  Ser Feliz 
Não é um acaso do destino 
Mas uma conquista existencial 



No livro Evangelho no Lar. Cap. 03, novamente os  Espíritos Superiores vem 
nos colocar que: 
“ Entretanto, esses mundos afortunados não são mundos 

privilegiados, porque Deus  não é parcial para com nenhum de 

seus filhos, ele dá a todos os mesmos direitos e as mesmas 

facilidades para atingi-los, faz com que todos partam do mesmo 

ponto e não dota a ninguém mais que o outro, as primeiras 

posições são acessíveis a todos, cabe-lhes conquistá-la pelo  

trabalho, alcançá-las o mais cedo possível, ou arrastar-se durante 

séculos e séculos nas classes baixas da Humanidade.” 



Em outras palavras, somos uma Semente Divina que 

inicialmente deve brotar, crescer internamente e 
amadurecer, para aprender a manifestar naturalmente 
seu poder de pensar, sentir, expressar e de agir em 

liberdade como um Ser Divino. Este é um processo de 

expansão da consciência individual, que é impulsionada 
pelo buscador da verdade, o ser pensante, que cada vez 
mais consciente, busca o seu equilíbrio e sua liberdade. 
 
Este processo inicia-se com a busca do conhecimento 
que vai possibilitar o autoconhecimento. É um trabalho 
interior de observação, discernimento e esforço para 
transcender seus próprios limites, criados pelas crenças, 
preconceitos, paradigmas e apegos do passado. 
 
 
 
 
 

O que é Deus (As leis do Sol - Ryuho Okawa).mp4

