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4. ANTAHKARANA: LES 7 DIMENSIONS
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RESUM
DURADA: 55 minuts aprox.
DIRECTORA I AUTORA: Carme Monegal Mirambell (TÀLEM Escola
de Vida)
AGRAÏMENTS ESPECIALS: Irina Sànchez, Sònia Rué, Maite
Martorell i Esther Torrell
VEUS: Núria Cartañà, Josep Maria Tuset, Miguel González i Josep
Suñé
ALUMNE/A COL·LABORADOR/A 4t ANTAHKARANA:
Avui estrenem aquest ANTAHKARANA amb un conte breu de Jorge Bucay sobre la
por..., perquè si les 3 dimensions superiors a què vam dedicar l’ANTAHKARANA
previ eren l’hàbitat natural de l’Amor i l’espai on es cou la nostra Missió de
Vida..., les 4 dimensions inferiors a què dediquem el podcast d’avui representen el
territori perfecte perquè -si no hi posem remei- la por i els seus sequaços campin a
l’ample, amb conseqüències devastadores.
L’ego -que així és com es coneix el conjunt de les 4 darreres dimensions: cos
mental racional, cos emocional, cos etèric i cos físic-, quan no gestiona la por i es
deixar endur, a més, per capricis i desitjos infantils, converteix la nostra vida en
un camp de batalla que acumula baixes a dia que passa, sense cap ni una
possibilitat de sortir-ne victoriosos.
Amb aquest podcast d’avui completem el podcast anterior, tots 2 amb el títol de
les 7 Dimensions... Però el tema tot just està iniciat! Aprofundirem
convenientment poc més endavant, en cada un dels nostres 7 cossos, en aquesta
mateixa col·lecció.
Esteu preparats? Endavant!
LA 4a DIMENSIÓ INICIA LA TEVES 4 DIMENSIONS HUMANES MATERIALS INFERIORS:
L’ GO. ÉS EL TEU COS MENTAL RACIONAL I CORRESPON BÀSICAMENT AL TEU
INTEL·LECTE
La 4a Dimensió inicia la teves 4 dimensions humanes materials inferiors: l’ego. És el teu
Cos Mental Racional i correspon bàsicament al teu intel·lecte. El més important d’aquest
cos és la relació que té amb el cos de les emocions de les quals s’impregna, i els danys
vitals conseqüents que això provoca, quan no som conscients del procés per poder
intervenir-hi al nostre favor. I Jo tinc el dret i el deure de conèixer com funciono a nivell
mental per poder causar en mi els canvis saludables pertinents..., per honorar la Vida que
rebo dels meus pares, en benefici meu, de les persones que estimo i del planeta sencer.
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LA 3a DIMENSIÓ ÉS EL COS DE LES TEVES EMOCIONS. ESTÀ ESTRETAMENT UNIDA A LA
4D, SEU DELS PENSAMENTS. I, ÉS DE LA INTERACCIÓ ENTRE PENSAMENTS I EMOCIONS,
QUE ELS HUMANS ALIMENTEM ELS DESITJOS EGOICS
La 3a Dimensió és el cos de les teves emocions. Està estretament unida a la 4D, seu dels
pensaments. I, és de la interacció entre pensaments i emocions, que els humans
alimentem els desitjos egoics..., en la satisfacció dels quals basem sovint la nostra
felicitat. I Jo tinc el dret i el deure d’aprendre a diferenciar entre els Somnis de l’Ànima i
els desitjos de l’ego per començar a viure una Vida plena i feliç..., per honorar la Vida
que rebo dels meus pares, en benefici meu, de les persones que estimo i del planeta
sencer.

LA 2a DIMENSIÓ S’ANOMENA COS ETÈRIC O VITAL I CONTÉ LA TEVA PART FÍSICA MÉS
SUBTIL, MOLT PROPERA A LA MATÈRIA DE QUÈ ES COMPON LA RESTA DEL COS FÍSIC
La 2a Dimensió s’anomena cos etèric o vital i conté la teva part física més subtil, molt
propera a la matèria de què es compon la resta del cos físic. I la seva funció és la de
traslladar la Vida, en majúscules, des de l’última dimensió fins a la primera. I Jo tinc el
dret i el deure de reconèixer sovint l’estat del meu cos vital per ser a temps de prevenir
moltes de les malalties que puguin afectar-me properament..., per honorar la Vida que
rebo dels meus pares, en benefici meu, de les persones que estimo i del planeta sencer.
LA 1a DIMENSIÓ ÉS EL NOSTRE COS FÍSIC. CONTÉ LA MATÈRIA FÍSICA MÉS DENSA I
CORRESPON AL QUE POTS PERCEBRE AMB ELS 5 SENTITS
La 1ª Dimensió és el nostre cos físic. Conté la matèria física més densa i correspon al que
pots percebre amb els 5 sentits: pols d’estrelles que els humans reciclem, generació rere
generació, per anar fabricant els nostres cossos..., que són tan antics com l’Univers. I Jo
tinc el dret i el deure de seguir cuidant de la matèria que em configura, per poder seguir
gaudint d’aquest meu Viatge de la Meva Ànima per la Terra..., per honorar la Vida que
rebo dels meus pares, en benefici meu, de les persones que estimo i del planeta sencer.
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