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Figura 1. Representação ilustrativa dos veículos de manifestação da consciência (paracorpos), 
destacando-se algumas características paramorfológicas e o sistema muscular humano. As cores, dos 
veículos e chacras, são meramente figurativas.

MENTALSOMA

ATLAS DOS VEÍCULOS DE MANIFESTAÇÃO DA CONSCIÊNCIA

COMO SERIA UM ATLAS DE  
PARANATOMIA HUMANA? 

PSICOSSOMA

ENERGOSSOMA

SOMA

Chacras

Cordão de Prata

Cordão de Ouro

•	Os	chacras	são	núcleos	ou	
campos	de	energias	que	
constituem o energossoma,	
veículo	de	união	entre	o	soma	
e	o	psicossoma.	

•	Atuam	como	pontos de co-
nexão	pelos	quais	a	energia	
flui	de	um	corpo	(corpo	e	
paracorpos)	para	outro.	Além	
de	conectarem	o	soma	e	o	
psicossoma,	captam	e	dis-
tribuem	as	energias	imanen-
tes,	transformando-as	em	
conscienciais.

•	Esses	vórtices	energéticos	
têm	gradação	vibratória	dife-
rente	conforme	a	consciência	
se	manifesta.

•	Quanto	mais	evoluída,	a	
consciência	percebe	e	faz	
uso	das	próprias	funções	
energéticas	com	maior	inte-
ligência.

•	Calcula-se	que	além	dos	7	
chacras	básicos	ou	primá-
rios	ainda	existam	cerca	
de	88.000	centros	de	força	
secundários	e	terciários.

Cardiochacra
Relaciona-se com 
o psicossoma 
(paracorpo 
emocional), sendo 

agente influente na 
emotividade da personalidade 
humana, desde o romantismo 
ao equilíbrio emocional, ou 
seja, desde a imaturidade 
recorrente de alguns adultos ao 
mais alto nível de maturidade 
consciencial. Vitaliza o coração 
e os pulmões.

Coronochacra
Relaciona-
se com o 
mentalsoma 

(paracorpo do 
discernimento) no 

que diz respeito a transmis-
são de ideias, a racionalida-
de, os sentimentos elevados, 
a serenidade e o equilíbrio 
consciencial (holomaturi-
dade). É voltado para cima e 
permite a expansão da cons-
ciência. É considerado o mais 
importante dos chacras.

Sexochacra
Absorvedor das 
energias primá-
rias, é o chacra 
ativador de 

todos os demais. Localizado 
na área do períneo, entre o 
sacro e os órgãos genitais, 
constitui a sede da kundalini, 
ou energia consciencial bruta. 
Tem relação estreita com os 
instintos e a sexualidade. Inicia 
sua atuação recebendo as 
geoenergias através das plan-
tas dos pés (plantochacras), 
também denominados chacras 
pré-kundalínicos.

Esplenicochacra
Relaciona-se com 
o energossoma 
(paracorpo ener-

gético).  Localiza-se 
na região abdominal 

do baço. Seleciona e distribui 
as energias vitalizadoras pelos 
órgãos do corpo humano.
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HOLOSSOMA
Especialidade HOLOSSOMÁTICA



O	mentalsoma	é	o	veículo	de	manifestação	da	cons-
cin	quando	atua	isoladamente,	sem	os	outros	veículos.	
Encontra-se	sediado no paracérebro	do	psicossoma.	

Aspectos:
•	É	o	veículo	da	dimensão mentalsomática.
•	Transmissor	de	 imagens.	 Irradiador	de	ondas	men-
tais.

•	 Imperceptível	aos	olhos	humanos	porque	transcen-
de	a	forma	e	o	espaço	conhecidos	na	dimensão	fí-
sica.	

•	Está	livre	de	impulsos	sexuais	e	tem	a	memória	inte-
gral	contínua	da	consciência	(holomemória).	

•	O	psicossoma	é	o	responsável	direto	das	manifes-
tações	das	emoções	primárias	da	consciência,	en-
quanto	o	mentalsoma	é	o	responsável	pelos	senti-
mentos elevados,	ou	emoções	racionalizadas.

mentalsoma4
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Princípio da descrença: Não acredite em nada, nem mesmo nas informações expostas nessa 
publicação. O inteligente é fazer pesquisas pessoais sobre o assunto.
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A	 Conscienciologia	 procura	 entender	 a	 evolução	 biológica	 do	 ser	 humano,	 mas	 também	 a	 evolução	 da	
consciência	integral	e	seu	microuniverso consciencial.	Interessa-se	pela	maturidade	biológica,	psicológica	e,	
a		mais	importante,	a	holomaturidade	consciencial	integrada,	multiexistencial,	multidimensional	e	multimilenar.	

SE PUDÉSSEMOS SEPARAR OS VEÍCULOS...

Projeto
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HOLOSSOMA
(Todos	os	veículos	coincididos)
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soma

O	soma,	ou	corpo	humano,	é	uma	réplica	do	psicos-
soma.	É	submisso	às	leis	da	genética	e	manifesta-se	
no	 campo	 biogravitacional	 do	 planeta.	 O	 cérebro,	
um	de	seus	órgãos	principais,	é	a	sede	intrafísica	da	
consciência.
Aspectos:
•	É	o	veículo	mais	rústico	da	consciência.
•	Sua	 inter-relação	 com	o	psicossoma	 é	 interme-
diada	pelo	energossoma,	 incluindo	o	cordão	de	
prata.
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O	energossoma	é	o	conjunto	das	energias	conscien-
ciais	estruturadoras das conexões	entre	o	psicos-
soma	e	o	soma	da	conscin	(consciência	intrafísica).
Aspectos:
•	Absorve	energia	e	a	distribui	pelo	soma.
•	Reage	aos	pensamentos	e	emoções,	influencia	
as	funções	e	controla	o	metabolismo	do	corpo	
humano.

•	Desconhecido	pela	Medicina	Ocidental,	é	utili-
zado	na	Medicina Chinesa	para	explicar	alguns	
métodos	de	cura,	como	por	exemplo,	a	Acupun-
tura	e	a	Auriculoterapia.	Os	processos	de	cura	
associados	à	Homeopatia	também	estão	relacio-
nados	ao	reequilibrio	energético	da	conscin.
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psicossoma3

A conscin é caracterizada pelo holossoma, composto 
por todos os veículos de manifestação. Mesmo quando 
projetado, o psicossoma se conecta ao corpo humano por 
meio do cordão de prata.

O	psicossoma	é	o	paracorpo	das	emoções;	torna	as	
sensações	humanas	possíveis.	É	o	modelo	organi-
zador	biológico	reestruturado	na	fase	pré-ressoma	
(antes	do	renascimento	intrafísico).	Atua	nas	dimen-
sões	extrafísicas.
Aspectos:
•	Serve	de	"ponte"	entre	a	mente	livre	e	o	cérebro	
humano.

•	Localização	dos	chacras.
•	A	maioria	das	conscins	não	tem	autoconsciên-

cia do psicossoma.
•	Em	certas	circunstâncias,	ele	é	tão	objetivo	para	
a	conscin	projetada	com	lucidez,	quanto	o	corpo	
humano	o	é	na	dimensão	intrafísica.	

•	Diferente	 da	 matéria	 densa	 do	 corpo	 físico,	 a	
constituição	do	psicossoma	não	sofre	os	efeitos	
do	tempo.	Em	geral,	depois	da	dessoma,	a	cons-
ciência	tende	a	ter	o	psicossoma	rejuvenecido.

Fig.5


