
CEOMT - Centro de Estudo do Trabalho do Mestre Tibetano 
Estudo do livro Um Tratado Sobre Fogo Cósmico 

Estudos 35 a 37  

 

PRIMEIRA PARTE 

Seção E 

 

O Movimento nos Planos Físico e Astral 

II. Efeitos do Movimento de Rotação 

1. Separação 
2. Impulso 
3. Fricção 
4. Absorção 

 

Estes tópicos que vão da página 147 a 151, serão abordados nos estudos 35 a 37. 

 

Estudo 035 

Estudaremos agora os efeitos do movimento de rotação, que são: separação, impulso, fricção e 
absorção. Nesta semana iremos tratar somente da separação. 

Toda esfera gira no corpo macrocósmico. Esta rotação produz certos efeitos, que podemos 
enumerar da seguinte maneira: 

1. Separação. Esta ação provoca a diferenciação das esferas, formando como sabemos as 
seguintes unidades atômicas: 

a. O sistema solar, reconhecido como átomo cósmico; todos os átomos dentro da sua 
periferia são considerados moleculares. 

b. Os sete planos, considerados como sete vastas esferas, que giram latitudinalmente dentro 
da periferia solar. 

c. Os sete raios, considerados como as sete formas que ocultam os Espíritos, são bandas 
esferoidais de cor, que giram longitudinalmente e formam (com referencia aos sete planos) 
uma vasta rede entrelaçada. Estas duas séries de esferas (planos e raios) constituem a 
totalidade do sistema solar e produzem sua própria forma esférica. 

Deixemos por ora de lado a Consciência que anima estas esferas e concentremos nossa atenção 
no fato de que cada plano é uma vasta esfera de matéria, ativada pelo calor latente, que gira 
em determinada direção. Cada raio de luz, não importa a cor, é igualmente uma esfera de 
matéria de máxima tenuidade, que gira perpendicularmente à direção dos planos, ou seja, 
formando um ângulo de noventa graus com a direção de rotação dos planos. 

Estes raios produzem, em virtude de sua ação mútua, um efeito irradiante entre si, ou seja, um 
influencia o outro através do campo de força que cada partícula de matéria portadora da 
qualidade de um raio gera em torno de si e que atinge a partícula portadora da qualidade de 
outro raio. Explicaremos essa interferência mútua mais adiante. 



Assim pela rotação das esferas, pela aproximação do calor latente das esferas e pela interação 
desse calor, é produzida essa totalidade chamada "fogo por fricção". 

Com referência a estes dois tipos de esferas, poder-se-ia dizer, à maneira de ilustração e para 
maior claridade, que: 

a. os planos giram de este a oeste e 

b. os raios giram de norte a sul. 

Vamos deixar bem claro que não nos referimos aqui a pontos no espaço; simplesmente 
estabelecemos tal orientação empregando palavras que tornam mais inteligível esta ideia 
abstrusa. 

Do ponto de vista dos raios e dos planos, não existem norte nem sul, este nem oeste. 

Aqui temos uma analogia e um ponto muito interessante, embora muito complexo. Graças a 
esta mesma interação torna-se possível o trabalho dos quatro Maharajás ou Senhores do Carma; 
o quaternário e todo o quádruplo poderão ser vistos como uma das combinações fundamentais 
da matéria, produzidas pelas revoluções duais de planos e raios. 

Os sete planos e igualmente os átomos giram em torno de seu próprio eixo e se adaptam àquilo 
que se exige de todas as vidas atômicas. 

As sete esferas de cada plano, denominadas subplanos, correspondem também ao sistema; cada 
subplano tem suas sete rodas giratórias ou planos que giram por sua própria capacidade inata, 
devido ao calor latente - o calor da matéria de que estão formados. 

As esferas ou átomos de qualquer forma, desde a forma logoica (à qual nos temos referido 
sumariamente) até o último átomo físico e a matéria molecular que entra na construção do 
corpo físico, demonstram correspondências e analogias similares. 

Todas estas esferas se ajustam a certas regras, preenchem certas condições e estão 
caracterizadas pelas mesmas qualidades fundamentais. Mais adiante consideraremos estas 
condições; por agora devemos continuar estudando os efeitos da ação giratória. 

Interpretemos essas informações do Mestre Tibetano, de forma a que fiquem mais claras nas 
mentes de todos e assim possam ter uma visão mais inteligível e nítida das diversas áreas do 
mundo fenomênico, em particular da área do comportamento humano (devido à ação dos 
raios), não só individual como coletivo (grupos, nações e humanidade). 

Estabeleçamos um ponto de vista inicial. Será a visão do sistema solar como um todo, desde o 
plano adi até o físico, que constituem em conjunto o físico cósmico. Nesta fase devemos 
esquecer as estrelas (quatro), os planetas e asteroides que constituem nosso sistema solar, a 
atual expressão física cósmica do nosso Logos Solar. Não esqueçamos que esse sol que nós 
vemos nascer e se por todos os dias e os planetas visíveis e invisíveis que circulam ao seu redor, 
constituem uma parte do sistema verdadeiro do nosso Logos Solar. 

Vamos nos colocar mentalmente fora desse sistema, olhando-o de uma posição no mesmo nível 
em que ele está no espaço. Admitamos que tenhamos a visão das matérias de todos os planos, 
desde o adi até a etérica, com a habilidade de, à vontade, ver todas as matérias simultânea e 
isoladamente, ou seja, poderemos ver apenas as partículas da matéria adi, ou somente as 



partículas da matéria monádica e assim por diante, ou todas elas ao mesmo tempo. Obviamente 
a nossa consciência terá a amplitude suficiente para abarcar, em termos de visão, toda a 
imensidão desse sistema. 

O que vamos fazer não é devaneio irracional, uma vez que vamos trabalhar com os conceitos 
que o Mestre Tibetano nos passou. 

Primeiramente concentremos nossa atenção apenas na visão mais elevada, a da matéria adi. O 
que veremos? Veremos uma esfera com uma depressão no centro da parte superior. Para tanto 
já devemos ter um referencial para discernir o que está acima, abaixo, à esquerda, à direita etc., 
podendo ser esse referencial um outro sistema ou um conjunto de sistemas. Em contraposição 
a essa depressão no centro da parte superior, veremos um ponto no centro da parte inferior. 
Esses dois pontos poderemos chamar de polo norte para a depressão superior e polo sul o ponto 
em contraposição na parte inferior, em analogia com a nossa geografia. A região à nossa 
esquerda vamos chamar de oeste e aquela à nossa direita de este. Assim conseguimos 
determinar quatro pontos cardeais para nossa orientação. 

Essa esfera é constituída de um número quase infinito de partículas infinitesimais, que circulam 
em velocidade muitíssimo maior que a da luz (300.000 km/segundo é a velocidade da luz, 
aproximada), em torno do eixo central da esfera, de este para oeste, ao mesmo tempo em que 
executam muitos outros movimentos. São os átomos adi. 

Essas partículas preenchem todas as regiões da esfera, não havendo um ponto em que elas não 
estejam. 

Agucemos a nossa visão adi para enxergarmos as moléculas adi, constituídas de associações de 
átomos adi. Veremos então seis tipos de partículas, que diferem entre si pelo tamanho, pela 
velocidade e pela habilidade de movimentos simultâneos. Todas elas também circulam em torno 
do eixo central e preenchem todos os pontos da esfera. Quanto maior a molécula, menor a 
velocidade e a capacidade de oscilar. Esses seis tipos de partículas ou moléculas formam os seis 
subplanos do plano adi e juntamente com os átomos são os sete subplanos adi. Dentro de cada 
subplano há também sete diferenciações, que vamos esquecer por enquanto para não 
complicar as coisas. 

De uma forma sintética, veremos sete esferas, uma dentro da outra, girando em velocidades 
diferentes, conforme o grau de tenuidade ou sutileza (tamanho da partícula), ou seja, quanto 
mais sutil e menor, maior a velocidade, todas as esferas cheias de suas partículas respectivas, 
sendo que as partículas menores podem passar por entre os espaços existentes dentro das 
partículas maiores constituídas de átomos, à semelhança dos neutrinos que nos atravessam da 
cabeça aos pés, sem que sintamos. 

Adaptemos agora nossa visão para vermos matéria um pouco mais densa que a do plano adi. 
Veremos um número ainda quase infinito, porém um pouco menor do que de partículas adi, de 
maior tamanho e menor velocidade, circulando de este para oeste, por entre o oceano de 
partículas adi, com suas sete diferenciações, como no plano adi. Essa é a matéria monádica. 
Lembrem-se de que não estamos considerando as qualidades e propriedades de cada matéria, 
pois esse assunto não é para agora. 

Passemos a seguir nossa visão para a matéria átmica ou espiritual. Novamente veremos 
partículas em número muito grande, porém um pouco menor que o anterior, de maior tamanho 



e menor velocidade, preenchendo a esfera até o centro, também com sete diferenciações, 
continuando a cair a velocidade em função do aumento do tamanho da partícula. 

Prosseguindo com a transferência da visão de um tipo de matéria para outro, chegaremos aos 
subplanos etéricos, esquecendo a matéria física densa, constituída de partículas etéricas 
associadas, quando continuaremos a ver mais esferas dentro de esferas, cada esfera circulando 
em velocidades diferentes, conforme o tamanho da partícula. 

Controlando a nossa visão e a nossa consciência para vermos simultaneamente todas as esferas 
em circulação, presenciaríamos o belíssimo espetáculo de quarenta e nove esferas, uma dentro 
da outra, cada uma com suas respectivas partículas até o centro comum (esqueçamos as sete 
subdivisões dos subplanos), girando em velocidades diferentes, sendo a mais veloz a mais sutil 
e a mais lenta a mais densa. 

As partículas mais sutis passando em maior velocidade por dentro das partículas mais densas. 
Devido a essa diferença de velocidade e capacidade de oscilar, cada plano conserva a sua 
identidade, juntamente com seus habitantes, que podem ter ou não consciência dos habitantes 
dos outros planos. Há interferência de um plano em outro, mas ela é regulada por leis. 

Olhemos agora para a depressão no centro da parte superior. Veremos um fluxo contínuo de 
partículas mais sutis que os átomos adi, penetrando na esfera por essa depressão e 
prosseguindo na direção do polo sul. Este fluxo de partículas sutis, em seu trajeto do polo norte 
ao sul, seguindo a curvatura da esfera em todo o seu espaço interno, adquire a aparência de 
uma esfera que gira num ângulo de noventa graus (ângulo reto) com a direção de rotação das 
matérias dos planos e forma a rede entrelaçada. 

Este fluxo é o resultado da atuação de entidades cósmicas chamadas Senhores de Raio. Eles se 
manifestam através das sete estrelas principais da constelação de Ursa Maior. Como são sete as 
cores do espectro luminoso, Mestre Tibetano usa a expressão "bandas esferoidais de cor". 

As partículas portadoras das energias e informações referentes às qualidades dos Senhores de 
Raio têm comportamentos diferentes, sendo específicas para cada Raio. Por isso é possível 
identificar essas "esferas longitudinais" dos Raios, que giram simultaneamente. É bom recordar 
que estamos estudando o sistema solar como um todo, no seu aspecto movimento, logo não 
cabe um aprofundamento do assunto Raios. 

Pelo processo de penetração de uma partícula sutil em outra mais densa ocorre a atuação de 
um raio em outro, não cabendo aqui o detalhamento técnico dessa operação, pois é um assunto 
bastante complexo. Todas as matérias de todas as esferas são influenciadas e qualificadas por 
essas energias de Raios. 

Vamos agora procurar interpretar o que o Mestre Tibetano quis dizer quanto ao trabalho dos 
quatro Maharajas. Se analisarmos bem os movimentos ortogonais (em ângulo reto) dos dois 
conjuntos de esferas (planos e Raios), considerando os objetivos dos dois conjuntos 
(experiências materiais e qualidades), perceberemos nitidamente quatro setores de esfera. Se 
cortarmos uma esfera nos sentidos vertical e horizontal em ângulo reto, teremos os quatro 
setores. Como as esferas estão em rotação horizontal (experiências materiais) e vertical 
(qualidades), os quatro Maharajas ou Senhores do Carma têm seus setores para aplicação do 
carma, uma vez que podem dispor de matérias e qualidades diferenciadas para a execução do 
carma. 



Como prova da lógica do que o Mestre Tibetano diz, é suficiente lembrar o fato, tão do 
conhecimento da Astronomia, do alinhamento do eixo norte-sul da Terra com as sete estrelas 
boreais, provocando a inclinação desse eixo em relação com a eclíptica, que é no momento de 
23 graus aproximadamente. O alinhamento atual é com a estrela Polaris, a alfa de Ursa Menor. 
Essa estrela tão brilhante, só visível acima de 70 graus norte, é na realidade um sistema de cinco 
estrelas, um binário em torno do qual giram três estrelas. Há uma grande particularidade em 
relação a essa estrela sob o ponto de vista esotérico. Ela está alinhada com as estrelas Dubhe e 
Merak, respectivamente as alfa e beta de Ursa Maior e serve de filtro para as energias de 
primeiro e segundo raios de Dubhe e Merak respectivamente. Merak (segundo raio) está mais 
próxima da Terra. Consequentemente as energias de primeiro raio de Dubhe são atenuadas 
pelas de segundo raio de Merak e atenuadas e adequadas por Polaris às condições da Terra. 

Aqui encerramos nosso estudo. Voltaremos continuando com esse assunto, quando 
estudaremos o impulso e a fricção, nas páginas 148 e 149 do Tratado sobre Fogo Cósmico. A 
absorção ficará para a outra semana, por ser um assunto mais complexo, exigindo mais 
explicações. 

 

Estudo 036 

Impulso - Esse impulso aqui é consequência da repulsão provocada pelo movimento de rotação. 
Quando dois átomos, girando cada um em torno de seus próprios eixos no mesmo sentido, 
aproximam-se, tendem à repulsão, porque no lado da aproximação os movimentos são opostos, 
conforme se vê no desenho abaixo: 

 

Esta é a lei de Repulsão, subsidiária da grande Lei de Economia, que rege a matéria. 

Temos um exemplo da aplicação do movimento de rotação no lançamento de sondas espaciais, 
quando a força gravitacional é aproveitada para acelerar a sonda, conforme se vê no desenho 
abaixo: 



 

É a força de repulsão que mantém os planetas e asteroides afastados entre si e em seus lugares, 
como também faz com que estrelas se mantenham em seus locais determinados, formando 
sistemas estelares e sistemas estelares formem galáxias e assim por diante. É a Lei de Repulsão 
que permite aos planos e subplanos conservarem suas identidades materiais. 

Observem que estamos considerando a repulsão. Todavia o que mantém os astros ligados, 
apesar da repulsão, formando sistemas? É a energia do Espírito ou Primeiro Logos, através do 
Filho, Segundo Logos, que atrai e sustenta os sistemas. Não podemos esquecer que os sistemas 
são formas, pelas quais os Seres Cósmicos se expressam e evoluem. 

Vemos então de um lado o Espírito, por meio do seu segundo aspecto e do fogo solar, atuando 
para construir e estabilizar sua forma, de outro lado a matéria opondo-se à união. Essa luta 
caracteriza a manifestação, é o que chamam luta entre o bem e o mal. Contudo, é por 
intermédio dessa luta que o Espírito desenvolve sua força, torna ativas suas potencialidades, 
descobre os segredos da matéria neste atual sistema solar, no qual as condições reinantes são 
outras e a matéria está mais forte do que no sistema solar anterior, pois nele a meta foi 
desenvolver ao máximo a matéria (terceiro aspecto). 

Mas o Espírito, cada vez mais, impõe sua força atrativa (fogo solar) e, lentamente, vai 
subjugando a matéria, vencendo sua repulsão e construindo formas melhores, que expressam 
com crescente fidelidade suas qualidades, que assim se aprimoram, agigantam-se, traduzem 
atividades e responsabilidades que nunca foram imaginadas, mas sabemos que existem, por um 
raciocínio lógico, quando consideramos as funções de unidades menores dentro de unidades 
maiores. 

Vamos esclarecer o acima dito. O reino humano constitui o chacra laríngeo do nosso Logos 
Planetário. Como a maioria da humanidade ainda não está num bom nível evolutivo para essa 
função, somente os Iniciados planetários trabalham efetivamente nas pétalas do chacra laríngeo 
do Logos. Essa atividade é exercida na matéria búdica e acima. A descrição dessa atividade não 
cabe neste estudo, apenas podemos afirmar com convicção e certeza lógicas que não é o "dolce 
far niente" (doce ócio) ou a eterna adoração a Deus, defendidas a unhas e dentes pelos 
religiosos, ainda fortemente dominados pelas energias da Era de Peixes (6º Raio) e resistindo 
fortemente às energias de Aquário (7º Raio). 

De época em época o conflito Espírito/matéria continua e a matéria cada vez perde poder. 
Lentamente (tanto que quase não se percebe do plano físico) o poder de atração do Espírito vai 



enfraquecendo a resistência da matéria, até que no final dos ciclos solares maiores produzir-se-
á a chamada destruição e a Lei de Repulsão será dominada pela Lei de Atração. Constitui a 
destruição da forma e não da matéria, pois esta é indestrutível. Podemos ver isso agora na vida 
microcósmica, no processo de desintegração da forma, a qual se mantém como unidade 
separada ao empregar o mesmo método de rechaçar de todas as outras formas. 

Esta situação gradual e imperceptível pode ver-se no que respeita à Lua, a qual já não é 
rechaçada pela Terra, uma vez que dá ao nosso planeta sua própria substância. H. P. Blavatsky 
insinua isto na Doutrina Secreta, quando diz que a Lua cessou sua rotação. 

Fricção - Primeiramente vamos procurar entender melhor o que seja fricção. Sabemos que na 
física a fricção ou atrito gera calor, produz eletricidade estática e gera desgaste. Sabemos ainda 
que um campo magnético, ao cortar um condutor, produz nele uma corrente elétrica, sendo 
que podemos considerar o corte como sendo uma fricção. Quando um campo de força atua em 
outro ou em qualquer objeto, podemos considerar essa atuação como um atrito ou fricção. Em 
decorrência dessa linha de raciocínio, podemos concluir que a fricção é a atuação de uma 
unidade de matéria em outra, ou seja, é o resultado da convivência das unidades de matéria, 
que assim aprendem a viver juntas, a se entenderem, a se ajudarem, a se harmonizarem e, 
unindo-se, formarem unidades maiores e mais complexas. Isso é adaptação, uma das leis 
subsidiárias da Lei de Economia. Daí a importância do fogo por fricção no processo evolutivo. 
Isto posto, vamos estudar os resultados da fricção: 

a. vitalidade do átomo. Na transferência de energia de um átomo para outro, o receptor é 
vitalizado; 

b. ao ser vitalizado, receber e dar energia e ao agir de acordo com o propósito da unidade 
maior da qual faz parte (uma forma), o átomo aprende a agir coerentemente; 

c. em toda essa atividade o átomo aprende a atuar e ser útil; 

d. fazendo parte de uma forma (unidade maior), o átomo contribui para o aumento da energia 
e calor dessa forma, quer seja dentro de uma célula na forma microcósmica, quer seja um 
planeta girando dentro de um sistema solar, ou vários sistemas solares girando no corpo de 
uma galáxia; 

e. finalmente, quando um determinado grau de perfeição é alcançado, ocorre a desintegração 
da forma, o que supõe a fusão dos fogos. É este o segredo da obscuração final e do pralaya. 
Sempre os três fogos estão envolvidos: elétrico, solar e por fricção, em diversos níveis. 

Vamos concluir nosso estudo, analisando uma situação que choca muitas pessoas, à luz dos 
ensinamentos do Mestre Tibetano, que são perfeitamente lógicos e racionais, afastando-nos 
das explicações religiosas irracionais. 

Uma pessoa morrendo em decorrência de um câncer generalizado. Está ocorrendo a 
desintegração final ou pralaya para esse pequeno ciclo dessa Alma. Que grau de perfeição foi 
atingido, ante tanto sofrimento visível? Que grau de fusão e sintonia foi alcançado pelos fogos? 

Um modo de analisar e entender esse caso particular é à luz da Lei do Carma. Essa lei procura 
corrigir situações que impeçam a consecução da meta estabelecida para o ciclo maior da 
entidade. Ora, para a atual cadeia planetária, a meta é a quinta Iniciação planetária. Para essa 
Iniciação tem de ocorrer antes a fusão dos três fogos. Em determinadas situações cármicas, o 
antagonismo entre os três fogos é muito grande, não cabendo aqui explicações técnicas 
detalhadas desse antagonismo. Consequentemente é estabelecida para uma encarnação a 



eliminação de uma determinada quantidade das energias que provocam o antagonismo e 
dificultam a fusão dos fogos. Quando essa quantidade a ser eliminada é alcançada, chega o 
momento do pralaya ou morte, porque aquela Alma ficou um pouco mais próxima da meta, o 
que quer dizer, em última análise, que a meta transitória (para a encarnação) foi alcançada, ou 
em outras palavras, foi atingido aquele pequeno "grau de perfeição" para a encarnação. 

Sabe-se que o câncer é uma doença que envolve energias do primeiro raio (o sintetizador e o 
destruidor). Existe um processo pelo qual as células cancerosas desenvolvem os seis 
superpoderes e passam a trabalhar apenas para si mesmas, esquecendo a unidade maior, o 
corpo humano. Esses seis superpoderes são: não esperar a autorização para se duplicar, ignorar 
a ordem de suicídio quando algo sai errado na duplicação, angiogênese ou capacidade de 
construir vasos sanguíneos, duplicar-se acima do limite previsto (entre 50 e 70 vezes), habilidade 
para migrarem para outros tecidos e neles se multiplicarem (metástase) e ignorar a ordem de 
dar uma parada nas duplicações. 

Por hoje vamos encerrar nosso estudo. Voltaremos quando estudaremos a absorção, páginas 
149, 150 e 151 do Tratado sobre Fogo Cósmico, tema de uma certa complexidade, porque 
envolve um pouco o processo evolutivo não só do homem, como do Homem Celestial (o Logos 
Planetário) e do Divino Homem Celestial (o Logos Solar). 

 

Estudo 037 

A absorção é o quarto efeito do movimento de rotação, provocado pelo fogo por fricção. Ele é 
necessário para que a vida interna que se expressa pelo átomo viva novas experiências, pela 
recepção de novas energias, de diversas qualificações e fontes, experimente diversas 
modalidades de movimento de rotação, reaja a essas experiências, que logicamente resultam 
de relacionamentos com outros átomos e dessa reação sua energia interna seja estimulada. 

Assim o átomo evolui no caminho da sua meta, estabelecida para este sistema solar, 
contribuindo também com a sua cota para a evolução do ser mais elevado do que ele, que pode 
ser o homem, o Logos Planetário, o Logos Solar e Seres maiores. 

A penetração das energias no processo de absorção ocorre num determinado ponto da 
superfície da esfera atômica e nesse ponto é formada uma depressão, que podemos chamar 
polo norte, em analogia com o polo norte da Terra. O oposto ao pólo norte é o polo sul, girando 
o átomo em torno desse eixo norte-sul, assim como a Terra. 

O polo norte é o principal local de entrada de energias no átomo, mas existem outros pontos 
secundários. O polo sul é o principal local de saída de energias do átomo, havendo outros pontos 
secundários de saída. 

Nos livros Principles of Light and Color (Princípios de Luz e Cor) de Edwin D. Babbitt, Química 
Oculta, da dra. Annie Besant, o átomo é descrito de uma forma compreensível, ficando bem 
nítida a depressão. 

Esta depressão é provocada pelas irradiações (partículas menores), que procedem em sentido 
ortogonal (formando ângulo reto) com o sentido de rotação da esfera e descem do polo norte 
na direção do polo sul, até um ponto intermediário. 



Ali tendem a aumentar o calor latente, a produzir um maior impulso e a introduzir uma 
qualidade específica, de acordo com a fonte de irradiação. A absorção das emanações que 
provêm de fora da esfera encerra o segredo da dependência que existe entre uma esfera e outra 
e tem sua analogia na periodicidade de um raio, que ocorre em qualquer plano das esferas, ou 
seja, os raios atuam por determinados períodos de tempo, gerando efeitos em todos os reinos, 
como agora, num nível mais elevado, está saindo de atividade o sexto raio e entrando o sétimo. 

Esta penetração de energia de uma esfera para outra ocorre desde um sistema solar, como um 
átomo macrocósmico, até uma célula do corpo físico. O processo consiste na penetração de 
partículas menores portadoras das energias em partículas maiores, processo esse que segue 
uma técnica bem definida, que não cabe aqui explicar, apenas citamos como exemplo a 
introdução de um fóton em um elétron, aumentando o dinamismo do elétron. 

Como o átomo recebe e emite, ele ao mesmo tempo é negativo ou receptivo e positivo ou 
irradiante, assim sendo influenciado pelo meio ambiente e influenciando-o. Dessa forma fica 
caracterizada a dependência mútua em todos os campos de evolução, microcósmicos e 
macrocósmicos. 

No nosso sistema solar existe uma interação muito importante, dentro dessa troca de energias, 
que segue um planejamento no nível do Logos Cósmico, ao qual nosso Logos está ligado 
intimamente. É lógico que nós, seres humanos, em particular, somos fortemente afetados por 
essa interação. 

A estrela Sirius (binário), as Plêiades (sete) e as sete estrelas principais (Dubhe, Merak, Phekda, 
Megres, Alioth, Mizar e Benetnash) da Ursa Maior têm fortes relacionamentos com o nosso 
sistema. 

Assim como do sol são emitidas três energias, denominadas eletricidade (fogo por 
fricção/elétrico, raios de luz de aspecto prânico (fogo por fricção/solar) e akasha (fogo por 
fricção/por fricção), que mantêm nosso sistema em plena atividade e evoluindo, igualmente 
desses astros chegam a ele esses fogos, porém em nível cósmico. 

Mestre Tibetano esclarece apenas o fogo proveniente das Plêiades, que é o fogo elétrico 
cósmico, que atua no físico cósmico, sendo por isso fogo por fricção cósmico/elétrico. Quanto 
aos demais Ele sugere que nós façamos as deduções. Achamos que Sirius nos manda fogo por 
fricção cósmico/por fricção e a Ursa Maior fogo por fricção cósmico/solar. Observamos que 
esses astros desenvolvem outras atividades em relação ao nosso sistema, conforme veremos 
quando entrarmos na segunda parte do livro. 

O nosso Logos Solar, com o seu sistema total, que é muito maior do que o sistema planetário 
aceito pelos astrônomos, é a personificação do aspecto Amor do Logos Cósmico (chacra 
cardíaco) e, portanto, irradia essa energia para todo o seu corpo, sendo positivo nesse sentido. 

Igualmente, as Plêiades, ao mesmo tempo em que são positivas para nós, irradiando fogo por 
fricção cósmico/elétrico, são negativas ou receptivas para os sete Rishis da Ursa Maior, 
conforme vemos na página 296 do livro, no V diagrama, Evolução de um Logos Solar. Quando 
chegarmos a essa parte, o assunto será mais esclarecido e veremos a grandiosidade imensa 
dentro da qual estamos inseridos. 

Sintetizando o que foi dito sobre os efeitos do movimento de rotação nos planos físico e astral, 
podemos concluir o seguinte: 



1. a separação é o efeito da repulsão; 

2. o impulso é o efeito interno; 

3. a fricção é o efeito no ambiente; 

4. a absorção é o efeito receptivo ou atraente. 

Esses resultados ocorrem em todos os átomos, nos planetas, nas estrelas, nas constelações, nas 
galáxias, nos aglomerados de galáxias, nos aglomerados de aglomerados de galáxias, nas 
chamadas paredes, que são conjuntos de milhões de aglomerados de aglomerados de galáxias 
e maiores ainda, como os astrônomos descobrirão, quando possuírem telescópios de maior 
alcance. 

Devemos procurar entender e visualizar essas interações e seus efeitos na matéria astral e 
deduzir, em termos práticos, o que ocorre no comportamento humano, em sua parte emocional, 
uma vez que a grande maioria da humanidade está centrada na emoção e muito distante da 
polarização mental. Enfatizo aqui que a polarização mental não significa de modo algum 
ausência de sentimento e emoção, mas pelo contrário, eles se tornam muito mais intensos pela 
ação da mente vigilante, poderosa e em contato com a mente abstrata, conferindo ao homem 
maior sensação de vida e muito mais capacidade de ser útil à humanidade e à Hierarquia. 

Os efeitos do movimento no plano mental serão estudados na segunda parte do livro. 

Apresentamos a seguir o V Diagrama da página 296 do Tratado sobre Fogo Cósmico e o átomo 
do livro do Babbitt. 



 

 

 

 

 



 



 

Voltaremos a seguir quando estudaremos as qualidades do movimento de rotação: inércia, 
movimento e ritmo, que são as três gunas (tamas, rajas e satwa), nas páginas 151 e 152 do 
Tratado sobre Fogo Cósmico. 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________ 

Estudo elaborado por Geraldo Novaes. O conteúdo está registrado na Fundação Biblioteca 
Nacional do Ministério da Cultura do Governo Brasileiro sob o nº 347240, folha 400 do livro 
639 sob o título "Os Fogos Sustentadores do Universo”. 
 


