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

Estudos 50 a 52 

 

PRIMEIRA PARTE 

Seção E 

 

O Movimento nos Planos Físico e Astral 
 
V. O Movimento e os Centros  

1. A Natureza dos Centros 
2. Os Centros e os Raios 
3. Os Centros e o Kundalini  
4. Os Centros e os Sentidos  
  
 

Este tópico que vão da página 174 a 181, serão abordados nos estudos 50 a 52. 

 

Estudo 050 

Os Centros e os Sentidos Normais e Supranormais (Continuação)  

O desenvolvimento e a conquista dos sentidos do corpo mental têm maior amplitude do que 
nos corpos físico e astral. No decorrer da evolução normal humana, os sentidos referentes aos 
cinco subplanos inferiores devem ser dominados. São eles: audição (clariaudiência superior) - 
sétimo subplano, tato (psicometria planetária) - sexto subplano, visão (clarividência superior) - 
quinto subplano, paladar (discriminação) - quarto subplano, todos do corpo mental inferior ou 
concreto. Quando o homem já é um iniciado e sua consciência está centrada no terceiro 
subplano (causal), entram em atividade mais três sentidos superiores, que são: olfato 
(discernimento espiritual) - terceiro subplano, resposta à vibração grupal - segundo subplano e 
telepatia espiritual - primeiro subplano ou atômico. Este último é o subplano de abstração ou 
síntese, ou seja, todos os demais sentidos são resumidos e sintetizados nele. O corpo mental é 
o mais solicitado, porque no atual sistema solar a mente é utilizada para expressar budi, uma 
vez que ela foi conquista do sistema solar anterior. 

Para o Homem Celestial ou o Logos Planetário, ocorre a mesma coisa. Os dois planos superiores, 
monádico e adi, são os de abstração e síntese das conquistas feitas nos planos inferiores. 

Façamos agora uma tabulação comparativa entre os sentidos dos cinco corpos do homem, 
desde o físico até o átmico, que são metas da humanidade para a atual cadeia, pois a quinta 
iniciação tem de ser alcançada e ela exige o domínio do corpo átmico. 

Os sentidos resposta à vibração grupal e telepatia espiritual, do corpo mental superior ou causal, 
não têm análogos nos corpos inferiores. 

No corpo astral a correspondência entre os sentidos e os subplanos é a mesma do corpo físico. 



No corpo búdico a correspondência é a seguinte: 

captação sétimo subplano equivale à audição do corpo físico 

cura sexto subplano equivale ao tato do corpo físico 

visão divina quinto subplano equivale à visão do corpo físico 

intuição quarto subplano equivale ao paladar do corpo físico 

idealismo terceiro subplano equivale ao olfato do corpo físico 

Os sentidos referentes aos subplanos segundo e primeiro (atômico) do corpo búdico são 
conquistados após a quinta iniciação. 

No corpo átmico temos: 

beatitude sétimo subplano equivale à audição 

serviço ativo sexto subplano equivale ao tato 

compreensão quinto subplano equivale à visão 

perfeição quarto subplano equivale ao paladar 

conhecimento total terceiro subplano equivale ao olfato 

Também neste corpo os sentidos referentes aos subplanos segundo e primeiro são conquistados 
após a quinta iniciação. 

A correspondência entre os sentidos dos corpos físico e astral é a seguinte: 

audição clariaudiência astral 

tato psicometria 

visão clarividência astral 

paladar imaginação 

olfato idealismo emotivo 

Um sentido mais elevado incorpora os inferiores. Então no tato existe audição, na visão existem 
audição e tato, no paladar existem audição, tato e visão e no olfato existem audição, tato, visão 
e paladar. O paladar e o olfato são sentidos subsidiários do tato e este é o mais importante do 
atual sistema solar, pois é regido pelo segundo raio, a meta do nosso Logos Solar. Sabemos pela 
ciência que o paladar e o olfato exigem o contato das moléculas portadoras das respectivas 
vibrações com as células responsáveis por esses sentidos (papilas gustativas e células olfativas) 
e que eles interagem entre si. 

Quando estudarmos o significado de cada sentido dos corpos, desde o físico até o átmico, 
comparando-os entre si e utilizando a analogia, obteremos um entendimento bem profundo do 
modo de vida nos planos. Com esse conhecimento crescerá o estímulo para acelerar o processo 
evolutivo, pois o caminho ficará claro e todos saberão o que conquistar. A técnica para adquirir 
o conhecimento do modo de atuação nas matérias dos mundos sutis (astral, mental, búdico, 
átmico etc) consiste em analisar-se profunda e exaustivamente as percepções dos cinco sentidos 
do corpo físico, a propagação das informações via rede nervosa até o cérebro e o que ocorre 
nesse, até chegar à conscientização, fazendo depois as devidas ilações para os corpos sutis. 



Vamos dar um exemplo. Na visão, os fótons (partículas de luz), após passarem pela córnea, 
pupila, cristalino e humor aquoso, chegam à retina, incidindo sobre os cones e bastonetes, onde 
são transformados em sinais elétricos, os quais seguem pela rede nervosa e chegam ao centro 
cerebral da visão. Nesse são processados e conscientizados, trazendo então mais informações, 
o que significa mais conhecimento, não interessa que tipo de conhecimento. 

Na audição as ondas sonoras chegam à cóclea, após passarem pelos diversos componentes do 
aparelho auditivo (tímpano, bigorna, martelo e estribo). Os cílios vibráteis transformam as ondas 
sonoras em sinais elétricos, os quais são transportados pelos nervos até o centro auditivo 
cerebral, onde ocorre a conscientização da informação, o que significa mais conhecimento. 

De modo semelhante são processadas as informações dos demais sentidos. 

Vamos fazer um esforço para explicar o que ocorre com o sentido da audição do corpo astral. 
Assim como no mundo físico determinados estímulos provocam a formação de ondas sonoras, 
que são classificadas como ondas mecânicas pela física, embora a origem seja etérica, da mesma 
forma certos estímulos na matéria astral geram ondas ou oscilações das moléculas astrais. Essas 
oscilações, ao atingirem o corpo astral, por ele se propagam, sem necessidade de um órgão 
específico, como o ouvido do corpo físico. Ao chegarem no chacra responsável pelo 
processamento desse tipo de oscilação, as informações contidas são extraídas e levadas à 
consciência astral. O corpo astral não é rígido como o corpo denso, mas fluídico, sendo por isso 
que a audição astral é mais eficiente que a física. 

No corpo astral a audição se dá por qualquer parte dele, como também a visão, o tato 
(psicometria) e os demais sentidos. O que diferencia um sentido astral do outro é o tipo de 
oscilação e o chacra responsável pelo processamento. Na realidade há muito mais riqueza de 
informações e detalhes nos sentidos astrais do que nos físicos. 

Aquele que consegue continuidade de consciência entre o astral e o físico e, é óbvio, sabe utilizar 
ao máximo os sentidos astrais, possui uma grande capacidade de adquirir conhecimentos. 

Exemplifiquemos o que foi dito acima. Na visão astral é possível reduzir a linha de visão de tal 
forma que a área a ser examinada seja do tamanho de uma molécula, como se fosse um 
microscópio. Assim é possível ver com detalhes o funcionamento de uma molécula. Transferindo 
o que foi percebido pelo corpo astral para o cérebro físico, muitas informações de imensa 
utilidade poderão ser aplicadas para o bem-estar geral dos encarnados. Mas para tal é 
necessário que a pessoa em consciência cerebral física tenha muitos conhecimentos sobre o 
mundo astral. Na realidade a grande maioria das pessoas que estão vivendo nesse mundo, após 
a morte física, não conhecem muito sobre ele. A grande maioria dos encarnados que consegue 
acessar o mundo astral, é por ruptura da tela etérica do chacra umbilical e não sabe empregar 
os sentidos astrais, por falta de conhecimento, além da distorção na transferência das 
informações para o cérebro físico. 

Concluímos que quanto mais pudermos aprender sobre os mundos sutis, mais liberdade de 
atuação adquiriremos. 

 

Estudo 051 

Os Centros e os Sentidos Normais e Supranormais - Audição (Continuação)  



Vamos estudar hoje o sentido da audição. O plano físico é o mais baixo e denso. Sua construção 
e conformação é feita por vibrações (oscilações) dentro da gama de frequências e formas de 
onda denominadas sonoras, que na Física são classificadas como ondas mecânicas. O som é 
regido pelo tattwa Akasha ou éter, cujo plano é o átmico, que manifesta essencialmente o 
terceiro aspecto da Divindade, Inteligência Ativa. Por isso seu efeito mais forte e sentido se dá 
no plano físico (sétimo plano) e nos sétimos subplanos, os mais densos e concretos. 

Em decorrência do acima exposto, a audição é o primeiro sentido que se manifesta. No nosso 
atual período global, que está ocorrendo no planeta Terra, a primeira raça-raiz, chamada 
adâmica, que era astral, só possuía o sentido da audição. 

Será pela audição no plano físico que o homem conseguirá conhecer plenamente o efeito 
produzido pela palavra sagrada, enquanto é pronunciada pelo Logos Solar. 

À medida em que a energia do som da palavra sagrada repercute em todo o Sistema Solar, as 
partículas (átomos e moléculas) são forçadas a ocuparem seus devidos lugares, alcançando o 
grau mais forte de concreção. 

A audição é a chave que o homem terá de girar, para descobrir: 

a. seu próprio som ou nota individual; 
b. o som ou nota de seu próximo; 
c. o som ou nota de seu grupo; 
d. o som ou nota do Logos Planetário com o qual está vinculado; 
e. o som ou nota do Logos Solar, o que lhe dará amplo conhecimento sobre o Sistema Solar 
e permitirá alcançar vislumbres da consciência do grande Homem Celestial. 

Esses sons ou notas o homem conseguirá da seguinte forma: 

a. a sua nota, no plano físico; 

b. a do seu irmão, no plano astral, pelo processo de semelhança de emoções, que o levará a 
conhecer a identidade do seu próximo; 

c. a do seu grupo, no plano mental, onde aprende a responder a essa nota grupal, pelo sentido 
chamado resposta à vibração grupal; 

d. no plano búdico, começa a perceber, identificar e responder à nota do seu Logos Planetário; 

e. no plano átmico, sua consciência começa a responder à nota do Logos Solar, quando inicia 
a participação mais intensa na vida do Logos. 

Essas diferenças são apenas para maior esclarecimento. No processo evolutivo, em virtude das 
sobreposições existentes na natureza, essas diferenças não são tão nítidas e o raio do homem, 
seu grau de desenvolvimento, o trabalho que já realizou anteriormente, suas limitações 
temporárias e cármicas e outras causas, provocam uma aparente confusão. Todavia, sob uma 
visão superior do grande esquema divino, a tarefa avança da forma descrita. 

No plano astral a capacidade de ouvir os sons astrais é denominada clariaudiência astral. Embora 
as ondas sonoras astrais estejam numa faixa de frequências bem mais elevadas que os sons 
físicos, mesmo assim são frequências mais baixas em relação às da luz astral. Dessa forma a 
relatividade de frequência permanece e podemos dizer que os sons astrais são ondas mecânicas 



astrais, existindo um significado mais profundo nessa afirmação, que não vamos elucidar no 
momento. 

Como já explicamos em estudo anterior, a audição astral se dá em qualquer parte do corpo 
astral, em virtude de sua constituição fluídica e mais dinâmica. A conscientização sonora astral 
também é mais rápida, pois as ondas sonoras deslocam-se com maior velocidade no corpo 
astral. 

Outro aspecto importante e referente à audição física do homem é a limitação de frequências 
que ele pode ouvir. Embora uma quantidade imensa de frequências esteja presente no ar e 
chegando aos ouvidos humanos, contudo eles só respondem a uma pequena faixa. A gama de 
frequências sonoras do ouvido humano normal é de 20Hz (20 ciclos por segundo) a 20kHz 
(20.000 ciclos por segundo). 

É fato sabido que os animais têm maior sensibilidade auditiva que o homem. Os cães ouvem 
acima de 20kHz. 

Um fato curioso é que os gatos possuem nos olhos um mecanismo pelo qual eles podem ouvir. 

O homem no momento não está preparado para todos os sons da natureza. Se ele ouvisse a 
nota da natureza, a soma de todas as notas produzidas pelas formas físicas densas, seu corpo 
físico desintegrar-se-ia. 

Quando ele tiver desenvolvido plenamente a audição astral e mental, além da física (o tríplice 
ouvido interno), então ele poderá ouvir a nota da natureza sem perigo. Há uma correlação entre 
o desenvolvimento dos chacras e dos sentidos. Na primeira iniciação (o nascimento) os chacras 
estimulados são os do corpo físico. Na segunda (o batismo) são os centros do corpo astral. Na 
terceira (a transfiguração) são os do corpo mental. Portanto só o Iniciado da terceira iniciação 
consegue ouvir plenamente no plano físico. 

No plano mental a audição é análoga à física, ou seja, a capacidade de diferenciar as ondas 
mecânicas mentais, o que quer dizer, compressões e rarefações de partículas mentais, que 
atingem o corpo mental. Nada tem a ver com a telepatia (comunicação direta, sem ondas 
sonoras, Ego a Ego) do corpo causal. A telepatia causal é a síntese de todos os sentidos. 

No plano búdico a audição (que já incorpora a telepatia causal) torna-se mais aperfeiçoada, 
porque permite três coisas: 

1. conhecimento e identificação do som individual; 
2. conhecimento e identificação do som do grupo; 
3. sua completa unificação. 

Por isso ela é chamada de captação. 

A culminação da audição búdica ocorre no fato de o homem começar a ouvir a nota do seu Logos 
Planetário e assim entrar na sua consciência. Não devemos esquecer que o corpo etérico do 
Logos está no plano búdico para cima. Este é o segredo do poder do Mestre. 

No plano átmico é análoga à do plano búdico, captação de sons da matéria átmica, os quais, 
relativamente, podem ser considerados ondas mecânicas átmicas. Todavia, em virtude da maior 
frequência da matéria átmica, as ondas sonoras átmicas possuem uma gama imensa de 



informações (quanto maior a frequência, maior a capacidade de conter informações). Como o 
plano átmico é onde o terceiro aspecto da Divindade, Inteligência Ativa, expressa-se mais 
essencialmente para nós, a audição átmica atinge a perfeição relativa, permitindo ao homem 
começar a ouvir a nota do Logos Solar (física cósmica), o que trará à sua consciência informações 
valiosíssimas sobre a vida física do Logos. Por isso a audição átmica é chamada de beatitude pelo 
Mestre Tibetano, sendo então a base da existência, o método da evolução e o unificador final. 
É no plano átmico que o homem entenderá com clareza o significado da frase sagrada que o 
Logos Solar está pronunciando, sendo o AUM apenas a abreviatura, pois na realidade ela contém 
21 letras. Muitas pessoas pronunciam o AUM sem ter a menor noção do seu significado. 

Como é do conhecimento de todos os que estudaram acústica, na Física, o som produz formas, 
o que foi comprovado experimentalmente em laboratório. Quando o homem tiver visão etérica, 
verá essas formas. Os Devas vêm o som e ouvem a luz. 

No processo de construção das diversas partes do universo manifestado, o som gerado pelo 
Logos, dentro do seu planejamento, produz modelos que forçam as partículas a se unirem de 
acordo com eles e assim surgem as diversas formas cósmicas: nebulosas, galáxias, estrelas, 
planetas etc. 

Também no microcosmos o som do Logos atua nas formas. Um dos caminhos que o Iniciado da 
sexta iniciação vê diante de si leva-o a desvendar profundamente os mistérios reais do som, em 
diversos planos. Este caminho é o terceiro, o de treinamento para os Logos Planetários. São os 
Senhores da verdadeira ciência do Mantra. Por aí podem perceber quão grande é a ignorância 
dessas pessoas que vivem recitando mantras, sem o menor conhecimento da mecânica do som, 
nos planos físico, astral e mental. 

É oportuno neste contexto citar um artigo da conceituada revista Scientific American Brasil, de 
março de 2004, página 48, sob o título Sinfonia Cósmica, pelos cosmólogos Wayne Hu e Martin 
White, que descrevem a teoria da formação do universo por ondas sonoras no plasma inicial 
constituído por partículas subatômicas (quarks, glúons, fótons, elétrons etc.). Esses cientistas 
fazem menção de uma sinfonia cósmica produzida por músicos muito estranhos e acompanhada 
de coincidências ainda mais estranhas. É a ciência humana aproximando-se da ciência sagrada, 
como previu o Mestre Tibetano. É um artigo que vale a pena ser lido por aqueles que querem o 
conhecimento profundo e real e não se contentam em ficar na superfície. 

Ainda dentro do campo da ciência, existe uma arma desenvolvida por um país, a qual, ao ser 
ativada perto de uma pessoa, emite ondas sonoras na frequência de ressonância de um órgão, 
por exemplo, o baço, levando-o a oscilar com amplitude crescente, até a ruptura completa, 
provocando a morte da pessoa. 

Quando a visão etérica for conseguida, poderá ser construído um aparelho que gerará ondas 
sonoras, que substituirão a cirurgia, na reconstrução de órgãos. 

Todavia a meta do homem é não depender de aparelhos, mas gerar ondas usando apenas sua 
capacidade de manipular os três fogos. Aí jaz o segredo. Há muito mais informações sobre o som 
que serão passadas ao longo dos nossos estudos. 

No próximo estudo iremos tratar do tato, tão importante no atual Sistema Solar. 

 



Estudo 052 

Os Centros e os Sentidos Normais e Supranormais - O Tato  

Vamos estudar o sentido do tato. Este sentido foi o segundo a se manifestar na raça humana, o 
que ocorreu na segunda raça-raiz do nosso período global, a raça hiperbórea, que era etérica. 
Este fato demonstra que existe um tato etérico, que será reconquistado pelo homem num nível 
muito elevado, quando a humanidade se polarizar no corpo etérico. Aqueles que querem seguir 
depressa, homens e mulheres, podem consegui-lo bem antes, desde que adquiram o 
conhecimento necessário e saibam aplicá-lo. 

Já que falamos de raça-raiz, vamos rapidamente esclarecer um assunto muito do momento, 
embora fora do tema do nosso estudo. Na Bíblia está escrito que a mulher (Eva) foi feita por 
Deus de uma costela do homem (Adão), dando a entender que o homem foi criado primeiro e é 
superior à mulher. Nada mais irracional e errado que isso. Nas duas primeiras raças-raiz 
(adâmica e hiperbórea) e nas duas primeiras sub-raças da raça lemuriana (a terceira), o ser 
humano era de um só tipo, não existindo homem e mulher distintos. O processo de propagação 
da espécie era diferente do atual. Foi na terceira sub-raça da raça lemuriana que ocorreu a 
separação dos sexos. Portanto homem e mulher vieram de um mesmo ser e apareceram 
simultaneamente. Não existe, portanto, a propalada superioridade do homem sobre a mulher. 

As religiões que se baseiam unicamente na Bíblia, esquecendo que ela deve ser interpretada, 
pois é um simbolismo, ensinam essa interpretação errada, de que a mulher é proveniente da 
costela de Adão e contribuíram muito para essa discriminação da mulher. Já na infância a criança 
aprende esse preconceito, induzindo o menino a se considerar superior à menina e esta a se ver 
um ser passivo e subordinado. Este ensinamento errado em muito atrasou a evolução da 
mulher, prejudicando o Plano Divino, que prevê para a mulher o acesso ao conhecimento e às 
oportunidades tanto quanto para o homem. Esquecem que a Alma encarna como mulher e 
como homem, com o objetivo de adquirir qualidades. Prejudicando a mulher, na realidade estão 
prejudicando a si mesmos. 

Retornemos ao nosso assunto. O tato é um sentido de grande importância no atual Sistema 
Solar, que é de consciência astral búdica. É a consciência básica do sistema, porque o Logos Solar 
está desenvolvendo o segundo aspecto, Amor-Sabedoria, que em seu corpo físico cósmico 
expressa-se no plano búdico e reflete-se no plano astral como emoção, sentimento e sensação, 
que devem se transmutar em intuição, percepção espiritual e unidade, ou seja, a polarização da 
humanidade deve passar para o búdico, após passar pelo mental. 

Não devemos esquecer que os sentidos, conforme vão se desenvolvendo, começam a se 
sintetizarem com os outros, tornando-se muito difícil separar um do outro. 

O tato é o reconhecimento do contato estabelecido por Manas ou mente de três modos: 

• como conhecimento 
• como memória 
• como antecipação. 

Como conhecimento, porque aprende algo novo sobre o não-eu. Como memória, porque, uma 
vez gravado o que aprendeu, identifica e recorda num segundo contato. Como antecipação, 
porque, com base no que está gravado (memória) e em novo contato, pode prever. 



Cada sentido, ao relacionar-se com a mente, desenvolve na consciência um conceito, que 
personifica o passado, o presente e o futuro. 

Em consequência, o homem muito evoluído, que já tem plenamente ativos os sentidos dos 
corpos físico, astral e mental (o Iniciado com a terceira Iniciação, em preparação para a quarta), 
pode observar os três planos inferiores do ponto de vista do "Eterno Agora", ou seja, transcende 
o tempo (como é conhecido nos mundos inferiores). Isso significa que os sentidos foram 
substituídos pela plena consciência ativa, sabe e não necessita mais dos sentidos para adquirir 
o conhecimento sobre os planos físico, astral e mental, porque sua mente, amplamente 
desenvolvida e potente, pode captar diretamente todas as vibrações dos três planos, 
interpretando-as com fidedignidade, podendo assim ter uma visão do futuro nesses planos 
inferiores. Não necessita de instrumentos, por mais sofisticados que sejam, para entender o 
funcionamento do universo. Pela qualidade conquistada pela psicometria planetária (tato do 
corpo mental) sabe a origem do universo físico, o mesmo ocorrendo com relação aos universos 
astral e mental, que antecedem o físico. É de fato um ser completamente livre dos três mundos 
inferiores. Sua atenção se volta para os mundos búdico e superiores. 

Porém, no tempo e nos três mundos inferiores, cada sentido, em cada plano, fornece ao homem 
(o Pensador) um aspecto ou faceta do não-eu e com a ajuda da mente ele pode ajustar sua 
relação com esse aspecto. 

Vejamos esses aspectos. 

A audição dá noção de direção relativa e permite ao homem definir sua posição e localizar-se 
no esquema do qual faz parte. Essa localização não é apenas espacial. A audição astral fornece 
detalhes de orientação, que permitem avaliação da direção evolutiva do não-eu, havendo maior 
riqueza desses detalhes na audição mental. Assim pode prestar melhor ajuda a seu irmão. 

O tato dá noção de quantidade ou medida e permite ao homem fixar seu valor relativo em 
relação aos outros corpos estranhos a si mesmo. 

A visão dá noção de proporção e permite o ajuste do movimento ao dos demais. Como cada 
sentido inclui os anteriores, na visão também existem as noções de direção e quantidade, sendo 
portanto a visão um sentido sintetizador. Como o paladar e o olfato são subsidiários do tato, a 
visão aperfeiçoada contém as noções propiciadas por esses dois. 

O paladar dá noção de valor e permite decidir o que parece melhor. 

O olfato dá ideia de qualidade inata e permite achar o que o atrai, porque é da mesma qualidade 
ou essência. 

É muito importante que, em todas essas definições, tenha-se em mente que a finalidade dos 
sentidos é revelar o não-eu e permitir ao Pensador (o Eu) diferenciar o real e o irreal. Pelos 
mecanismos de percepção (Jnanindriyas) o Pensador colhe informações do não-eu e reage a elas 
pelos mecanismos de ação (Carmindriyas), que são seis: 

1. boca, aparelho fonador-falar 
2. mãos – aferrar 
3. pernas – andar 
4. ânus - evacuar, excreção 
5. órgãos genitais-procriar. 



A mente é o verdadeiro órgão dos sentidos, sendo a parte física apenas o coletor de 
informações, na forma de vibrações ou oscilações. Por isso o Iniciado avançado consegue 
prescindir dos órgãos físicos para captar as informações e obter o conhecimento do não-eu. Daí 
a grande importância do conhecimento, inclusive no serviço. Quanto maior a capacidade dos 
sentidos, maior a capacidade do curador para detectar o que está errado no seu irmão e 
conseguir a harmonia (a cura). 

Na evolução dos sentidos, é o ouvido que atrai a atenção do Eu, aparentemente cego, para algo 
que ocorre fora dele, dando-lhe a noção de exterior e de direção da fonte de som. 

Esse sentido com o tempo provoca a formação de outro sentido. Pela Lei de Atração, o Eu quer 
se aproxima daquilo que está gerando o som que lhe chega aos ouvidos e sentir com mais 
detalhes esse algo. Surge então o tato, que fornece ao Pensador incipiente mais informações: 
dimensão, contextura externa e tipo de superfície. Assim a consciência se amplia, pode ouvir e 
apalpar, todavia ainda não tem subsídios para correlacionar e definir. 

Quando consegue definir e dar nomes às coisas, terá dado um grande passo avante. 

Podemos aqui aplicar aos sentidos os antigos símbolos cósmicos. 

O ponto no centro- a consciência do eu na etapa em que só pela audição consegue perceber o 
não-eu. 

O círculo dividido em dois - a consciência do eu percebendo o não-eu pela audição e pelo tato. 

Quando a fase do tato está consolidada (final da segunda raça-raiz, a hiperbórea), nasce o 
terceiro sentido, a visão, iniciando a habilidade de estabelecer relações entre os diversos não-
eu e consigo mesmo. É a partir daí que a Mente começa realmente a funcionar, através do 
raciocínio. 

A visão surgiu na terceira raça-raiz, a lemuriana, a primeira densa. Na terceira sub-raça 
lemuriana o ser humano, ainda sem sexo definido, estava bastante treinado no uso da vista e 
dos outros dois sentidos, ferramentas excelentes para o raciocínio. Foi então que ocorreram 
dois fatos importantíssimos na história da humanidade: a divisão em dois sexos, homem e 
mulher e a chegada dos Senhores da Chama, provenientes do esquema de Vênus. Esses excelsos 
Seres são citados no Antigo Testamento como os Filhos de Deus. Eles vieram para implantar no 
lemuriano a chispa da mente. 

Foi aí que realmente iniciou-se o processo de individualização do ser humano. Esse assunto é de 
imensa importância para a humanidade, pois envolve um Ser de elevadíssima categoria, que 
voluntariamente se sacrificou pelo homem, descendo do plano búdico cósmico para o nosso 
plano causal, com o objetivo de construir o Loto Egoico, sem o qual não teríamos 
autoconsciência. Esse Deva permanece velando pelo homem até a quarta Iniciação, quando é 
liberado. Devemos cotidianamente prestar gratidão ao nosso Anjo Solar, como é chamado pelo 
Mestre Tibetano. Todo o trabalho do Anjo Solar está descrito com riqueza de detalhes no 
Tratado sobre Fogo Cósmico. Chegaremos lá. 

Com a autoconsciência definitivamente implantada e o Loto Egoico em funcionamento, embora 
nessa fase tinha o aspecto de um botão, com as pétalas totalmente fechadas, houve um grande 
incremento no relacionamento entre o eu e o não-eu, os quais se coordenaram imediatamente, 
havendo intensa troca de informações, tendo como consequência uma aceleração da evolução. 



Com essas informações, já podemos concluir quão importante é saber utilizar corretamente os 
sentidos, aplicando intensamente a capacidade analítica da mente, no processo evolutivo. 
Quanto mais conhecimentos pudermos adquirir através dos sentidos, quanto mais pudermos 
utilizá-los, quanto mais pudermos expandi-los, mais acelerada será a nossa evolução. Devemos 
também saber utilizar os sentidos astrais e mentais. O pensar constante nos significados desses 
sentidos, irá desenvolvê-los. Assim também o Loto Egoico irá abrir suas pétalas. No intervalo 
entre a morte e o renascimento, quando a consciência é transferida para o plano causal, dá-se 
a transferência da essência do conquistado na última encarnação para as devidas pétalas do 
Loto Egoico, que assim entram em atividade e abrem-se. Pelo serviço prestado ao próximo com 
amor desinteressado, as pétalas do Amor-Sabedoria se dinamizam, sendo importante que esse 
serviço seja ligado ao conhecimento, para ocorrer a transformação do conhecimento em 
sabedoria. 

O Iniciado com a segunda Iniciação já tem condições de fazer a transferência para as pétalas do 
Loto Egoico, bem como acelerar o movimento das partículas constituintes, ainda encarnado, 
não necessitando esperar a morte. Por isso ele pode optar, com a autorização de seu Mestre, 
por abdicar de ir ao plano mental, permanecendo curto tempo no plano astral e retornando 
rapidamente a uma nova encarnação. Ele não pode perder tempo, pois a Hierarquia necessita 
urgentemente que ele receba Iniciações mais elevadas, para ocupar cargos importantes, 
liberando os Mestres para seguirem os caminhos escolhidos. Como exemplos, temos o Senhor 
Buda e os Mestres Jesus e Serapis Bey, que devem seguir para Sirius, mas que estão aguardando 
que novos Iniciados sejam sagrados e ocupem os cargos vacantes. 
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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”. 


