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Estudo 084 

A Terceira Ideia Implicada no Conceito dos Dois Tipos de Ciclos (Continuação) 

Estudemos agora a interação entre a consciência e o tempo, dentro da ideia de movimento. 
Relembremos que o tempo é a sucessão de estados de consciência, sendo sentido portanto de 
forma diferente, não só quanto à expansão da consciência como à matéria, em relação à qual a 
consciência atua, age e capta informações. Einstein já afirmou que o deslocamento do tempo 
está intimamente ligado à velocidade. Ante isso podemos admitir que, quanto mais ampla e 
dinâmica ou veloz a consciência, mais rapidamente passa o tempo, até chegar à velocidade 
infinita para o ABSOLUTO INFINITO, o que significa o eterno agora. Todos nós, com a evolução, 
viveremos essas experiências de aproximação contínua do ABSOLUTO INFINITO, sem nunca 
chegar a ELE, muito embora cada vez mais perto. 

Comecemos pela consciência do átomo. Ele gira em torno de seu eixo, valendo isso para todos 
os planos. Nesses giros penetra no campo de atividade de outros átomos, atraindo-os para seu 
campo de atividade (formação de moléculas, visando suprir uma necessidade, como a valência) 
ou repelindo-os, dando origem à separação. Na união cada átomo conserva sua identidade (na 
água, H2O, os átomos de hidrogênio e oxigênio mantêm suas identidades). Nessas combinações 
os átomos adquirem experiências e expandem suas consciências. Os Químicos, quando 
atualmente constroem gigantescas moléculas como os polímeros ou manipulam o silício com a 
dopagem (inserção de impurezas), para transformá-lo em semicondutor e transistor (de imensa 
utilidade hoje em dia, sem o qual não teríamos o estupendo avanço da tecnologia em diversas 
áreas), estão decididamente contribuindo para a evolução do reino mineral. Esse atrair e repelir 
é a chave dos outros estados de consciência. 



As consciências mineral, vegetal e animal diferem da consciência humana em muitos detalhes, 
em particular no fato de não saberem coordenar, deduzir nem reconhecer uma outra entidade 
separada. É semelhante à consciência humana na capacidade de responder aos múltiplos 
contactos, mesmo não possuindo autoconsciência. 

O homem, durante seu ciclo de manifestação, em qualquer plano, gira em torno de seu ponto 
central, sua Alma, manifestação da Mônada (o homem verdadeiro), fonte de sua vida. Nesse 
movimento entra em contacto com outros homens (podemos considerá-los como átomos 
humanos), o que o leva à cooperação e interação, podendo atrair, formando grupos ou repelir. 
Também conserva sua identidade nos grupos, pois sabe que é uma célula no grupo. 

O Homem Celestial, quando se expressa por meio de uma cadeia planetária, gira também em 
torno de seu eixo, ocorrendo com Ele a mesma interação com outros esquemas planetários. Em 
suas órbitas em torno do Sol, os planetas interagem e se influenciam mutuamente. A Astrologia 
está aí para confirmar isso, muito embora a visão da grande maioria dos astrólogos ainda é muito 
parca. Um planeta afasta outro similar, em virtude da lei muito conhecida de que os semelhantes 
se repelem, embora com o tempo as vibrações de ambos se intensificam e se harmonizam, 
ocorrendo então a atração. Um planeta positivo atrairá outro negativo (positivo e negativo no 
sentido de polaridade). Esta é a manifestação do sexo, desde o átomo até as imensas cadeias 
planetárias, alcançando também Sistemas Solares, sendo a base da atividade. Essa interação 
entre sexos opostos é a atividade irradiante, que se observa entre os átomos, entre homem e 
mulher, entre esquemas planetários e entre Sistemas Solares, quando vibram entre si, buscando 
a complementação. 

Podemos concluir consequentemente que essa passagem do tempo é o desenvolver da 
consciência, em que ela procura seu polo oposto e segue regida pela Lei de Atração. O que a 
leva ao matrimônio atômico, humano, planetário, solar e cósmico. Esse processo é facilmente 
inteligível no que concerne ao ser humano, o qual é conduzido pelas simpatias e antipatias. Esses 
dois estados de ser são resultantes da percepção pela consciência de que uma outra forma 
entrou em seu "círculo não se passa" ou seu campo magnético, podendo ser atraída ou repelida, 
segundo a lei regente de seu ser. 

Unicamente quando a Mônada dominou e transcendeu a forma, cessa a repulsão, porque a 
Mônada passa a enxergar outra Mônada, de sua mesma essência divina, servindo-se de outra 
forma para evoluir. Para o Logos Solar, quando for alcançada essa etapa, será o início do pralaia 
solar ou a desintegração do Sistema Solar, o que é o mesmo que dizer que cessa o tempo físico. 
Isso vale para o homem e para os Logoi Planetários. 

A consciência também está ligada ao espaço, ao utilizar a matéria, o que já foi comprovado pelos 
Físicos, quando uniram o espaço e o tempo através da consciência do observador. Para o Logos 
Solar espaço é a área onde se desenvolvem seus propósitos, objetivos e atividades conscientes, 
seu "círculo não se passa" (o que sua consciência alcança). Para um Logos Planetário espaço é a 
parte do Sistema Solar que Ele pode utilizar, para cumprir seu propósito de vida, dentro das 
limitações de sua consciência. O homem repete o mesmo processo, dentro de seu nível 
evolutivo, o qual pode ser muito restrito, no caso de um homem pouco evoluído, ou bem mais 
amplo e extenso, para um homem muito evoluído (um Iniciado), podendo até estabelecer 
contacto conscientemente com a periferia do campo de ação de seu Logos Planetário, do qual 
é uma célula consciente. Essa é a meta atual e todos devem se esforçar conscientemente para 
alcançá-la e ir mais além, muito mais além. 



Para o átomo fazendo parte do corpo de um homem, o espaço é o corpo desse homem, no qual 
está a consciência maior, podendo ser atraído ou rechaçado: se atraído, incorpora-se à atividade 
rotineira do corpo do homem, se rechaçado, fica impedido de se locomover em algum ponto. 
Isso também ocorre com o homem, se muito evoluído (um Iniciado), trabalha rotineiramente 
dentro do corpo de seu Logos Planetário, se não, fica restrito a uma pequena área. 

Concluímos, através dessa linha de raciocínio, que espaço e tempo são apenas ideias ou 
conceitos que traduzem a atividade cíclica de uma entidade, em relação com a sua consciência. 
O assunto é bastante complexo para a maioria da humanidade, em virtude de seu pequeno 
desenvolvimento intelectual, uma vez que ela está mais preocupada com a manifestação 
material do que com a atração entre as Mônadas, sendo essa nada mais que um mero conceito. 
Se mais seres humanos obtivessem contacto mais íntimo com suas Almas ou Egos e assim 
procurassem se desapegar da matéria e da forma, seria facilmente entendido o processo 
transmutador. Só então o tempo poderá ser transcendido, conforme ele é sentido e medido nos 
três mundos inferiores, como também descobrir-se-á que o espaço (os três planos inferiores ou 
os dezoito subplanos) constitui uma barreira, que pode ser ultrapassada. Esses dezoito 
subplanos são: os sete físicos, os sete astrais e os quatro mentais inferiores. 

O mesmo ocorre com os Logoi Planetários, sagrados e não sagrados, os Logoi Solares e Cósmicos, 
indo mais além. Para os reinos inferiores ao humano também dá-se o mesmo, em sentido 
inverso, pois, quanto mais tende para o denso, maiores são a inércia, a falta de resposta aos 
estímulos exteriores e a limitação da irradiação. 

No próximo estudo faremos uma análise do quinto diagrama, que está na página 296 do Tratado, 
com vistas ao problema do Logos Solar, dentro do que é possível passar e à exata analogia entre 
Ele e seu reflexo, o homem. 

Estudo 085 

3 - A Terceira Ideia implicada no conceito dos dois tipos de Ciclos (Continuação) 

Vejamos rapidamente o V diagrama, na página 296 do Tratado sobre Fogo Cósmico, citado pelo 
Mestre Tibetano. Neste diagrama observamos claramente que a Mônada Solar se encontra, 
como um centro (o cardíaco), no corpo do quarto Logos Cósmico, que por sua vez é um centro 
no corpo do PARABRAHMA CÓSMICO, AQUELE QUE ESTÁ ACIMA DOS LOGOI CÓSMICOS. O 
plano de residência é o Monádico cósmico, ou seja, todo relacionamento da Mônada Solar é 
com a matéria monádica cósmica. Por aí temos uma ideia do que está muito acima de nós e de 
como é a nossa maior aproximação de DEUS. 

No diagrama vemos no plano búdico cósmico sete triângulos, que simbolizam os sete Rishis da 
Ursa Maior, como centros no corpo búdico cósmico do nosso Logos Solar. São Eles os portadores 
das energias de Raios, cuja origem está numa constelação além da Ursa Maior. Obviamente as 
energias de Raios chegam à Mônada Solar, provenientes dessa misteriosa constelação, que é o 
centro coronário do Logos Cósmico. Os sete Rishis da Ursa Maior trabalham essas energias 
dentro do corpo búdico cósmico do Logos Solar. Daí elas prosseguem passando pelos corpos 
causal, mental inferior e astral cósmicos do Logos, chegando aos sete Logoi Planetários do nosso 
Sistema. Há muito mais coisa a ser dita sobre esse diagrama, mas o momento não é agora. 

Busquemos as analogias entre o Logos Solar e o homem, seu reflexo, em termos de processo 
evolutivo e identifiquemos onde se localiza o problema do Logos. 



Primeiro - Ambos estão em encarnação física. O Logos Solar no plano físico cósmico, através de 
seu Sistema Solar, o que nos mostra que esse Sistema vai muito mais além dessa ínfima parte 
visível e que pode ser detectada e estudada pela Ciência humana. O que está mais além só pode 
ser estudado e compreendido no decorrer das Iniciações, quando o Iniciado conquista a 
capacidade e o direito de atuar conscientemente nessas matérias de altíssima energia. 

Segundo - Ambos estão na situação de maior densidade ou involução, pois o físico é o mais 
denso. Isso não significa que o Logos esteja num baixo nível evolutivo, uma vez que Ele é um 
Logos Solar sagrado, mas apenas que está encarnado fisicamente. 

Terceiro - Os dois estão limitados pela matéria física e estão desenvolvendo a consciência egoica 
no plano físico, o homem no físico sistêmico e o Logos no cósmico. 

Quarto - O homem deve se esforçar para que seu Deus interno (sua Mônada) adquira total 
controle dos corpos inferiores e por eles possa expressar suas qualidades, com plenitude de 
consciência, conseguindo assim manipular as diversas matérias e usá-las como instrumentos. O 
Logos Solar desempenha o mesmo papel nos níveis cósmicos. Ainda falta muito para os dois 
conseguirem realizar seus objetivos. 

Quinto - A energia básica de trabalho para os dois é a eletricidade (que advém da Vontade 
atuando na matéria). Por isso podemos dizer que eles estão nela e com ela trabalham. 

Sexto - Os dois estão subordinados às leis que regem a forma, ou seja, o carma, que atua no 
tempo e no espaço. Portanto o carma é a Lei da forma. Essa lei faz com que a qualidade se 
desenvolva, da mesma forma que a energia gera a vibração ou oscilação. 

Sétimo - Ambos executam seus projetos por meio de formas compostas de: 

a. Três tipos principais de formas: uma forma mental (o corpo mental inferior), expressão da 
Vontade, primeiro aspecto, nos mundos inferiores, uma astral, expressão do Amor-Sabedoria-
Razão Pura, segundo aspecto e uma forma física, manifestação da Inteligência Ativa, terceiro 
aspecto. A capacidade oscilatória do corpo mental fixa a chave do ritmo e permite utilizar e 
coordenar adequadamente o corpo físico, de acordo com a Vontade. Cuida da consciência e 
a conecta às três formas inferiores, mantendo uma só direção. Pode também rechaçar e 
provocar separação. A capacidade oscilatória do corpo astral é responsável pela qualidade e 
o ritmo de atração. É o componente psíquico. O corpo físico é o mecanismo de contacto da 
consciência com matéria densa. A forma material é o resultado da sintonia das oscilações do 
corpo mental com as oscilações do corpo astral, ou seja, da chave (frequência fundamental) 
com o tom (os harmônicos). 

b. Sete centros de força, responsáveis pela manutenção dos três corpos inferiores em um 
conjunto coerente, pela sua vitalização e coordenação. Relacionam também os três corpos 
inferiores com o centro principal de consciência nos planos superiores, a Alma no corpo 
causal, melhor dizendo, no Loto Egoico, seja do homem, seja do Logos Planetário, seja do 
Logos Solar. 

c. Milhões de células infinitesimais, personificando cada uma vida menor, encontram-se em 
constante atividade e rechaçam outras células, para manter sua individualidade ou 
identidade. Todavia estão coesas entre si pela força central atrativa, a Alma. Todas as formas 
em manifestação são assim constituídas, um mineral, um cristal, um vegetal, um animal, um 
homem, um planeta, um sistema solar, uma constelação, uma galáxia, um aglomerado de 
galáxias, um aglomerado de aglomerados de galáxias, uma parede de galáxias etc. 



Concluindo, os dois agem dentro de uma dualidade: atraem e repelem. 

A atração exercida pela Mônada ou Espírito sobre a matéria, para construir seu corpo de 
expressão, é consequência da eletricidade existente em todo o Universo (o fogo elétrico), a qual, 
para cada caso, coloca as vidas ou esferas menores dentro do campo de influência da Mônada. 
Resulta na força magnética (fogo elétrico/solar) na fase de atrair e manter coesão. O Logos Solar, 
como Mônada Solar, usa seu próprio fogo elétrico/solar, juntamente com o fogo elétrico/solar 
que extrai do "círculo não se passa" cósmico em que se encontra, para manter unido seu Sistema 
Solar. Um Logos Planetário, igualmente como Mônada, usa seu fogo elétrico/solar, juntamente 
com o fogo elétrico/solar que extrai do "círculo não se passa" solar, para manter coeso seu 
esquema de globos. O homem, como Mônada, usa seu fogo elétrico/solar através do Ego ou 
Alma, juntamente com o fogo por fricção/solar (prana) do esquema ou planeta no qual vai 
encarnar, para manter unidos seus corpos inferiores. É óbvio que na construção de corpos os 
três fogos são necessários, qualquer que seja a entidade encarnante. O que é enfatizado aqui é 
que na atração de matéria para os corpos prevalece o fogo solar. A principal observação a ser 
feita através dessas informações é que, qualquer que seja o nível de evolução da entidade em 
manifestação, sempre vidas menores circularão dentro de vidas maiores. 

Na realidade, tempo e espaço só surgem dentro da consciência, quando a Mônada, qualquer 
que seja seu nível evolutivo, está se relacionando com algum tipo de matéria, para adquirir 
experiência. Nessa relação ocorrem ciclos de atração e repulsão, em sucessão e 
simultaneamente. Quando a Mônada abandona a relação com um tipo de matéria e a dirige 
para outro tipo, por exemplo, deixa a matéria física (a morte comumente conhecida) e a enfoca 
na matéria astral, cessaram o tempo e o espaço físicos, o que é óbvio, mas eles continuam, de 
outra forma, dentro da consciência astral. Conclui-se então, de modo lógico e racional, que 
tempo e espaço são grandezas, cujos valores dependem do grau de evolução da entidade 
geradora da consciência, consciência essa que é resultante da interação Mônada/matéria, bem 
como da natureza dessa matéria. 

Podemos fazer uma comparação entre os dois movimentos básicos e os ciclos de consciência. 
Para o movimento de rotação em torno do próprio eixo, pensemos, no caso do homem, no ciclo 
de consciência de uma encarnação, durante o qual ele, através das experiências e vivências, 
avança e expande um pouco sua consciência. Esse seria um ciclo menor, no qual o homem 
efetuou um giro em torno de sua própria consciência. Para um Logos Planetário, podemos 
interpretar esse movimento de várias maneiras, dependendo do ponto de vista. Sob o ponto de 
vista de uma ronda, os períodos globais seriam os giros em torno do próprio eixo. Já sob o ponto 
de vista de uma cadeia, os giros seriam as rondas. 

Para o movimento de translação ou órbita em torno de um centro, pensemos na sucessão de 
ciclos menores de encarnação até a primeira Iniciação Planetária, quando o homem se torna um 
Discípulo atuante. Esse período entre a individualização e a primeira Iniciação pode ser 
interpretado como uma órbita completa em torno da consciência central da Alma ou Ego, que 
se expandiu e cresceu enormemente. Esse seria um ciclo maior, composto de vários ciclos 
menores, ou seja, em termos de movimentos, uma órbita completa em torno do centro de 
consciência egoica, com muitos giros em torno das consciências para cada encarnação. O 
mesmo raciocínio pode ser aplicado para o período mais curto entre as primeira e quarta 
Iniciações. 

Há um terceiro tipo de ciclo, para o qual fica difícil estabelecer uma analogia com algum tipo de 
movimento, segundo o Mestre Tibetano. O nosso Logos Solar possui seu Oposto Cósmico, com 
o qual procura se relacionar. Nessa relação ocorrem influências mútuas, como as que ocorrem 



num casal. Quando isso atinge um certo nível de intensidade, o Logos Cósmico, dentro de cuja 
consciência o nosso Logos Solar e seu Oposto Cósmico se encontram, toma conhecimento, ou 
seja, é estabelecido um contacto. A resposta do Logos Cósmico a esse contacto marca o início 
de um ciclo para Ele e abarca os outros dois ciclos. É dificílimo ter uma ideia do que consiste essa 
resposta, pois faltam palavras que expressem os conceitos envolvidos. É óbvio que, quando o 
Logos Cósmico responde a esse contacto, os dois Logoi implicados recebem um fluxo tremendo 
de energia, que acelera em uma quantidade inconcebível a evolução dos Dois. Podemos ter uma 
ideia infinitesimal, se pensarmos no que ocorre na consciência cerebral do homem, quando ele, 
pela primeira vez, fica face a face, como Ego, com o Senhor do Mundo, SANAT KUMARA, na 
terceira Iniciação, a primeira Solar e estabelece o primeiro forte contacto com sua Mônada, 
melhor dizendo, o canal de comunicação Mônada/cérebro é enormemente alargado. A inclusão 
dessa última informação é muito útil e estimulante, porque esclarece nitidamente e com grande 
lógica como o processo evolutivo avança, penetrando nos níveis cósmicos. 

Voltaremos entrando na VIII Pergunta: Porque o conhecimento é a um tempo exotérico e 
esotérico? 

Estudo 086 

Porque o Conhecimento é a uma vez exotérico e esotérico? 

Analisemos agora a VIII pergunta, porque o conhecimento é ao mesmo tempo exotérico e 
esotérico? Sabemos, por um raciocínio lógico, que o conhecimento esotérico refere-se ao 
aspecto subjetivo, à vida, que é subjacente a toda a matéria e a todas as formas por ela 
constituídas, o que é o mesmo que a energia ou força que anima a matéria e as formas. O 
conhecimento exotérico abrange o aspecto objetivo, ou seja, a matéria e as formas, em seu 
funcionamento e organização. Daí o grande perigo do conhecimento esotérico, pois, em mãos 
indevidas e não preparadas, resulta em destruição e não em construção e evolução. Fica 
evidente que, enquanto a maioria da humanidade, em particular a Ciência, não tiver 
desenvolvido mecanismos ou processos para comprovar os conhecimentos subjetivos, uma 
grande parte deles ficará fora de seu alcance. Somente alguns poucos entenderão esses 
conhecimentos. 

Como já foi dito várias vezes, a meta da evolução para o homem é ele ser consciente em relação 
a todos os tipos de matéria, desde a física até a átmica (quinto plano e quinta Iniciação 
Planetária), sendo esta a meta da atual cadeia planetária, podendo, quem quiser e fizer o esforço 
necessário, prosseguir para Iniciações maiores e ser consciente em planos superiores ao átmico 
e dominá-los. Esse é o verdadeiro livre arbítrio: saber fazer uso da vontade e não ser escravo 
dos desejos. 

Devido ao pouco desenvolvimento da maioria da humanidade, no momento somente o plano 
físico está sendo conscientemente controlado. A Ciência atual já possui muitos conhecimentos 
a respeito dos cinco subplanos inferiores do plano físico. As leis que regem os três estados mais 
densos, sólido, líquido e gasoso (os subplanos sétimo, sexto e quinto), já são conhecidas, o que 
é demonstrado pela abundância de livros de Física e Química e pelas habilidades dos Físicos e 
dos Químicos, bem como pela sofisticação de seus aparelhos e laboratórios. No campo da 
medicina, todos estão vendo seus avanços. Quanto aos subplanos quarto e terceiro 
(respectivamente os subplanos etérico e superetérico), a Ciência já penetrou neles, pois já se 
fala em outros estados da matéria. Nos aceleradores de partículas já foram descobertas muitas 
partículas subatômicas, demonstrando o conhecimento desses subplanos. Portanto podemos 
afirmar que esses conhecimentos são exotéricos. A humanidade já viveu os terrores do mau uso 



desses conhecimentos, com as bombas atômicas que arrasaram Hiroxima e Nagasaki. Vivemos 
ainda sob ameaça, com o aperfeiçoamento delas e a produção de bombas de hidrogênio, muito 
mais poderosas e letais que a atômica. Acresce que o homem ainda não detém todos os 
conhecimentos a respeito da energia nuclear, ou seja, da vida que anima os átomos. Se com os 
poucos conhecimentos, o homem foi capaz de tanta destruição, o que não faria, caso fosse 
detentor de mais conhecimentos. 

Nas próximas duas raças-raiz, sexta e sétima, o homem adquirirá conhecimentos sobre os outros 
dois subplanos físicos, o subatômico (segundo) e o atômico (primeiro e mais energético) e pelo 
conhecimento dominá-los-á. Então todo o conhecimento referente aos sete subplanos físicos 
será exotérico e estará ao alcance de toda a humanidade, a qual poderá fazer uso à vontade das 
energias animadoras da matéria e das formas. Os cinco sentidos físicos de percepção 
(jnanaindryias) estarão plenamente desenvolvidos e o homem viverá uma era dourada e de vida 
física abundante. Temos uma pequena ideia desse futuro, quando analisamos o imenso 
progresso da Ciência e da Tecnologia hoje em dia. 

Todavia os conhecimentos a respeito da vida que se manifesta através das formas continuarão 
sendo, por longo tempo ainda, esotéricos. Igualmente as informações sobre a matéria astral e 
mental, bem como as leis regentes da vida nelas em manifestação, continuarão esotéricas. 
Contudo, isso ocorrerá para o homem médio e para as massas. 

Todo o conhecimento exotérico e objetivo foi adquirido pelo homem, em grande parte, na Aula 
do Aprendizado, por meio dos cinco sentidos e da experimentação (reprodução do fenômeno). 
No decorrer do tempo e após muitas encarnações, a repetição e a vivência das experimentações 
produzem o que é chamado experiência de vida, o que leva ao instinto ou à reação natural, 
aliado a algum tipo particular de estado de consciência, reação essa a certas circunstâncias ou 
conjunto de condições ambientais. Também é chamado reflexo ou condicionamento. 

Isso pode ser observado nos reinos animal e humano. No reino animal, por não estar ainda 
plenamente ativa a mente no cérebro e sendo sua memória instintiva, pois ele emprega o plexo 
solar como mente instintiva, falta a capacidade de analisar e discriminar, não podendo portanto 
fazer ilações e se beneficiar conscientemente com informações de fatos passados, isso de forma 
genérica, pois, hoje em dia, já se notam animais com grande capacidade de avaliar situações, 
embora limitada. Já no homem, é bem desenvolvida a habilidade de usar a mente concreta e 
racional. Por isso ele pode fazer previsões com base em fatos passados e antecipar. 

Tudo o que pode ser adquirido por meio da mente concreta atuando no cérebro físico é 
denominado conhecimento exotérico. Mas as velocidades (taxas) e os níveis de evolução dos 
homens diferem muito e, por isso, podemos definir os seguintes parâmetros regentes da 
capacidade de adquirir conhecimentos: 

• A idade da Alma. 

• A experiência e os conhecimentos adquiridos e aplicados. 

• As condições do cérebro e do corpo físico 

 
• As circunstâncias e o meio ambiente. 

Quando o homem atinge uma certa etapa em sua evolução, que podemos avaliar pelo triângulo 
de centros que está ativo, a mente passa a se desenvolver com maior velocidade, quando o 
homem inicia uma fase de captar relações entre diversos aspectos e fatores a respeito do que 



experimenta e vive. Nessa fase ele se preocupa com os conceitos e ideias que estão por baixo 
dos fatos observados e com as inter-relações. É quando sua mente abstrata passa a atuar. Com 
o uso e avanço da mente abstrata, a intuição, um sentido do corpo búdico análogo ao paladar 
do corpo físico, começa a atuar através do cérebro físico, empregando-o como placa receptora. 
Isso faz com que a atividade cerebral seja transferida dos neurônios para os centros da cabeça 
existentes em matéria etérica, embora os neurônios continuem sendo utilizados, mas não mais 
como os principais atuantes. Atualmente isso só ocorre com poucos. A massa humana só 
chegará a essa condição nas próximas raças-raiz, mesmo assim não todos, pois muitos serão 
expurgados, por não apresentarem qualificações para prosseguirem. 

Situação idêntica ocorre com o reino animal, quando a atividade do plexo solar é 
progressivamente transferida para o cérebro rudimentar, sob a influência de manas incipiente. 

Vemos pois claramente que esses conhecimentos sobre os estados de consciência ainda não são 
de domínio da massa da humanidade, embora alguns setores científicos já principiaram a 
desconfiar e pesquisar. Portanto são conhecimentos esotéricos. 

Enfatizamos que, quando esses fatos forem plenamente compreendidos, ficará evidente o 
verdadeiro significado do exotérico e do oculto ou esotérico. Então, aqueles detentores do 
conhecimento real esforçar-se-ão em passar esse conhecimento para aqueles que já estão 
preparados para semelhante expansão de consciência, pois terão a devida capacidade de avaliar 
e selecionar, para não divulgar conhecimentos ocultos para os não aptos, ou seja, para não atirar 
pérolas aos porcos, como ensinou o Mestre Jesus. 

A Hierarquia trabalha dessa forma. Ela atrai os homens em condições e lhes ensina essas 
verdades sagradas. Aí está o processo iniciático, que não é apenas um ritual, mas um curso 
intensivo para os que conseguem acompanhá-lo. Sempre haverá oportunidade para os que 
decidem ir com maior rapidez e servir à humanidade, à Hierarquia e ao Logos Planetário. Esses 
que estão aptos irão trabalhar em um determinado centro do Homem Celestial, sob as 
instruções da Hierarquia. 

Assim como os Mestres, nossos Irmãos Maiores, ajudam e estimulam os homens, da mesma 
forma o homem ajuda seus irmãos do reino animal, estimulando neles a mente, para que a vida 
que neles evolui seja transferida para o reino humano, em época futura. 

É assim que o entrelaçamento (a fraternidade) e a responsabilidade se desenvolvem e são 
distribuídas, dentro do Grande Plano Divino. 

No próximo estudo começaremos a estudar a IX e última pergunta de introdução, que trata de 
relações bastante complexas. 

 

 

 

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”. 


