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Estes tópicos que vão da página 275 a 280, serão abordados nos estudos 102 a 104. 

Estudo 102 

2. Manas é Eletricidade (Continuação) 

Anteriormente explicamos superficialmente a atuação da eletricidade (fogo elétrico) na matéria, 
provocando sua atividade. Agora, nessa segunda parte, estamos tratando da atuação da 
eletricidade nas formas, como magnetismo, não exatamente o magnetismo estudado na Física, 
o qual é um caso particular (fogo elétrico/por fricção/solar), mas aquilo que mantém a coesão 
das partes componentes da forma, físicas, astrais, mentais etc. Esses conceitos são difíceis de 
expor, pela falta de palavras apropriadas. Por isso no momento trataremos apenas das ideias 
principais que envolvem o assunto. 

Assim, temos: 

1. Eletricidade na matéria: manifesta-se como atividade tríplice da matéria: fogo elétrico/por 
fricção tríplice. 

2. Eletricidade na forma: manifesta-se como magnetismo, que produz coesão: fogo 
elétrico/solar tríplice. 

3. Eletricidade na existência: manifesta-se como vitalidade: fogo elétrico/elétrico tríplice. 

Isso é literalmente, como diz Helena Petrovna Blavatsky, o fogo elétrico tríplice: 

Fogo elétrico/por fricção: eletricidade animando os átomos da matéria ou a substância do 
Sistema Solar e produz: 

• A forma esférica de toda manifestação. 
 
• O calor inato de todas as esferas. 
 
• A diferenciação dos átomos entre si. 

Fogo elétrico/solar: eletricidade animando as formas ou aglomerados de átomos, resultando 
em: 

• Os grupos coerentes. 



 
• A irradiação de todos os grupos ou a interação magnética de tais grupos. 
 
• A síntese da forma, ou seja, ser um organismo. 

Fogo elétrico/elétrico: eletricidade manifestando-se como vitalidade ou vontade de ser de 
alguma Entidade e se expressa como: 

• Ser abstrato. 
 
• Obscuridade, no sentido de desintegração, após ser cumprida a missão da forma 
 
• Unidade. 

Vimos anteriormente que a manifestação elétrica no primeiro plano, adi ou divino ou logoico, 
provocou a vibração inicial e, no segundo, o monádico, sua atividade produziu a forma 
arquetípica de toda manifestação, desde um Deus até o homem e o átomo. 

No terceiro plano, átmico ou espiritual, primordialmente o plano de Brahma (Atividade 
Inteligente), esta força elétrica manifestou-se como propósito inteligente. A vontade de ser e a 
forma desejada estão correlacionadas com o propósito inteligente que subjaz em tudo. Esse 
propósito inteligente ou vontade ativa, servindo-se de um instrumento, leva-nos ao mais difícil 
dos problemas metafísicos, a diferença entre vontade e desejo. É impossível esclarecer esse 
tema tão delicado, exceto dizer que tanto na vontade como no desejo, o fator fundamental é a 
inteligência ou manas e isso deve ser reconhecido. O princípio compenetrante de manas - que 
colore os aspectos vontade e desejo - gera grande confusão entre os estudantes. Obter-se-á um 
pensamento claro somente quando se compreender que: 

Primeiro, toda manifestação emana ou é eletrificada desde o plano mental cósmico, o que é 
óbvio, uma vez que o Logo Solar planeja seu Sistema Solar utilizando-se de seu corpo Mental 
Cósmico, que é feito de matéria mental cósmica, assim como nós, seres humanos, temos o 
modelo do nosso corpo físico em matéria mental do sistema. 

Segundo, a Mente Universal ou o Pensador Divino é o Princípio Inteligente que se dá a conhecer 
como "Vontade de Ser", Desejo ou "Amor de Ser" e esse propósito inteligente ativo que anima 
o Sistema Solar. 

Terceiro, Mahadeva ou Vontade Divina, Vishnu, o aspecto Sabedoria ou o manifestado "Filho da 
necessidade" e Brahma ou propósito ativo, são a soma total da consciência inteligente e (para a 
Entidade cósmica em manifestação) o que os corpos mental, astral e físico são para o homem - 
o pensador nos três mundos - que atua no corpo causal. Isso significa que existe um Ego ou Alma 
Solar, que expressa os três aspectos divinos nos corpos cósmicos abaixo do causal cósmico, 
incluindo o físico cósmico, nossos sete planos, do adi até o físico. São essas diferenças de 
manifestação devidas aos três aspectos que devem ser consideradas, quando analisamos a 
fenomenologia existente no universo ao nosso alcance. Não devemos esquecer que o corpo 
causal encerra a Tríade inferior, composta da unidade mental permanente, do átomo astral 
permanente e do átomo físico permanente, que personificam o princípio inteligência (o aspecto 
vontade para os planos inferiores), o desejo (o aspecto amor inferior) e a objetividade física, 
respectivamente. Nunca é demais realçar a analogia existente entre o tríplice Logos e o tríplice 
homem e, quando se medita sobre a semelhança existente entre ambos, adquire-se nitidez de 
pensamento e de conceito. O homem é uma unidade que funciona como tal no corpo causal e 



uma triplicidade que atua regida pelo aspecto vontade, o corpo mental, onde a vontade se 
expressa para os corpos inferiores, governada pelo aspecto desejo ou amor, o corpo astral, 
controlada pelo aspecto atividade, o corpo físico. O Ego, no corpo causal, eletrifica ou vitaliza os 
três corpos ou aspectos, unificando-os em um e produzindo - por meio da inteligência que Ele é 
em essência - coerência na ação, simultaneidade de propósito e esforço sintético. 

Finalmente, é evidente que, estudado desde qualquer ponto de vista, o tríplice Logos ou seu 
reflexo, o homem, usando o princípio manásico, converte inteligentemente a matéria em forma, 
quando reúne os átomos e moléculas para construir seus corpos e utiliza-os para cumprir a 
vontade, o desejo e o propósito da existência imanente. Poderemos observar que este princípio 
subjaz nos três aspectos. 

É desnecessário citar aqui as distintas triplicidades que se podem formar sobre a ideia básica de 
Espírito e matéria, ligados pela Inteligência. Já fizemos isso inúmeras vezes. Estamos 
interessados agora em enfatizar que a INTELIGÊNCIA é a qualidade principal do Logos. 
Manifesta-se como vontade, desejo sabedoria e atividade e a razão disso está no trabalho 
realizado anteriormente pela Entidade Cósmica, abrangendo os ciclos de um passado remoto, 
incluindo do ângulo do nosso Logos Solar (o Sistema Solar anterior ao atual, quando Ele 
desenvolveu o aspecto INTELIGÊNCIA). 

Manas (ou mente) desenvolvido constitui o propósito inteligente que está efetuando a 
unificação em cada plano do Sistema Solar, juntamente com os subplanos. Oportunamente 
conseguirá a síntese de todos os planos, colocando o plano físico cósmico, melhor dizendo, o 
corpo físico cósmico do Logos Solar, como um todo unificado, sob o controle total dessa 
Entidade cósmica (o Logos Solar), que cuida de expressar-se por meio dessa tríplice 
manifestação chamada Sistema Solar ou corpo físico logoico. Enfatizamos a diferença entre o 
plano físico cósmico e o corpo físico cósmico do Logos Solar, porque existe realmente um plano 
físico cósmico fora do corpo físico cósmico do Logos Solar, no qual Ele vive fisicamente. Da 
mesma forma com que o homem tem seu corpo físico e vive num meio físico, o mesmo ocorre 
com o Logos Solar. Para o homem, que vive dentro do corpo físico do Logos, esse corpo é 
efetivamente seu plano físico cósmico, todavia os Iniciados de graus elevados conseguem 
evadir-se desse corpo físico cósmico e movimentam-se livremente no verdadeiro plano físico 
cósmico. É muito importante que essa diferença fique bem nítida e clara nas mentes de todos. 
Reflitam profundamente sobre isso, pois os resultados serão muito benéficos, no sentido de 
clarear bastante a visão do que temos pela frente, em termos de conquistas, responsabilidades, 
atividades, plenitude de vida e penetração na Consciência do Logos Solar. 

No próximo estudo continuaremos com a exposição do que ocorre no terceiro plano do sistema, 
o átmico ou espiritual, o plano de Brahma, Inteligência Ativa, o terceiro Logos, em termos de 
atividade elétrica. 

 

Estudo 103 

2. - Manas é eletricidade (Continuação) 

Continuemos nosso estudo sobre a atuação do terceiro aspecto do Logos Solar em seu sistema, 
em seu plano específico, o terceiro, o átmico ou espiritual. Sua ação resulta em atividade 
coerente. Essa atividade coerente está presente não só no sistema, mas também no planeta e 
no campo de atuação da Mônada. Em outras palavras, o que o Logos Solar faz, suas células (os 
Logoi Planetários em nível mais elevado e as Mônadas em nível mais baixo) repetem. Como tudo 



é tríplice, temos em tudo isso a tríplice vibração de espírito-matéria-inteligência, soando como 
a tríplice Palavra Sagrada, que é eletricidade gerando som. 

Em consequência temos uma interessante sequência ou inversão, segundo o ponto de vista, 
envolvendo os planos como os conhecemos: 

Eletricidade provocando impulso vibratório ou oscilatório. É a segregação ou acumulação de 
matéria em um espaço definido e limitado (os limites do corpo físico cósmico do Logos Solar ou 
seu Sistema Físico Cósmico completo), para que ela entre em atividade de forma planejada 
dentro desse "círculo não se passa" solar. Isso ocorre no plano adi. É a primeira letra da Palavra 
Sagrada. 

Eletricidade gerando luz. É a objetividade das esferas, os átomos, inicialmente. Dá-se no plano 
monádico, na primeira manifestação das formas, pois o monádico é o plano da Lei de Coesão, 
sendo o nascimento do Filho. É a segunda letra da Palavra Sagrada. 

Eletricidade como som. Ocorre no terceiro plano, o átmico. Sabemos que o som é uma sucessão 
de concentrações ou condensações e dilatações ou rarefações. Nas fases de concentrações ou 
condensações ocorre o aglutinamento de átomos e partículas, formando aglomerados mais 
densos de moléculas. Existe atualmente uma teoria física sobre a formação do universo, baseada 
nesse conceito. É a terceira letra da Palavra Sagrada. Todavia essa terceira letra também é 
tríplice. 

Parece que há uma contradição no que acabamos de expor, embora seja apenas aparente. Na 
realidade, no plano adi é iniciada a Palavra Criadora. No monádico vem a segunda letra ou fase, 
quando é estabelecido o processo de relacionamento entre as formas, pela luz. De fato a luz 
relaciona. 

No terceiro plano temos a terceira letra ou fase, que marca o início da concreção ou 
densificação, sendo o som propriamente dito, que para o físico é uma onda mecânica. 

No quarto plano, o búdico, a ação elétrica, que provocou o som no átmico, pelo impulso que 
obrigou os átomos a oscilarem segundo ondas análogas às mecânicas da física, provoca o 
aparecimento de um atributo chamado cor. 

Nesses quatro enunciados temos os quatro conceitos fundamentais de toda a manifestação, ou 
seja, o quaternário logoico. Todos os quatro têm uma origem elétrica (vontade). São na 
realidade uma diferenciação, provocada pela força que vem do plano mental cósmico, onde está 
sediado o Ego Logoico, força essa que assume forma, com um propósito inteligente, no plano 
físico cósmico. 

O Ego humano (manifestação no plano mental do sistema do homem verdadeiro, a Mônada) 
repete esse mesmo processo em uma escala muito minúscula, limitando-se aos três planos 
(mental, astral e físico) e chegando à objetividade no físico do sistema ou solar. 

Isso será comprovado futuramente, quando a ciência compreender a verdade de que: 

1. Todos os fenômenos físicos, conforme entendemos a expressão, têm uma origem elétrica 
e uma vibração inicial no primeiro subplano físico do sistema, o atômico. 
 



2. A luz, no plano físico, está intimamente ligada ao segundo subplano, o segundo éter (o 
subatômico) e utiliza-o como meio de propagação. 

 

3. O som atua através do terceiro éter. 
 

4. A cor (diferenciação da luz chamada branca), em um sentido peculiar, está ligada ao quarto 
éter. 

É oportuno aqui lembrar que o sentido da audição precedeu ao da visão, pois a primeira raça-
raiz (a Adâmica) só possuía a audição, tendo a visão surgido na terceira raça-raiz (a Lemuriana), 
da mesma forma que o som antecedeu à cor. 

Observamos aqui uma interessante analogia entre o quarto éter cósmico (o plano búdico) e o 
quarto éter do físico solar. Ambos estão em via de se tornarem exotéricos, um desde o ponto 
de vista do homem nos três mundos e o outro desde o ponto de vista do Homem Celestial. Os 
cientistas já estão investigando o quarto éter e grande parte do que postulam sobre o éter, o 
átomo, o rádio e as partículas subatômicas, tem a ver com o quarto éter. Com o tempo 
encontrarão a sua fórmula científica ou a equação que descreverá matematicamente o quarto 
éter. Algumas de suas propriedades, o conhecimento referente a seu campo de influência e sua 
utilização prática serão do conhecimento do homem. Paralelamente a isso, o plano búdico, o 
plano do princípio crístico, está sendo conhecido gradualmente por esses seres avançados, que 
individualmente são capazes de reconhecer o lugar que lhes corresponde no corpo de um Logos 
de um esquema planetário. Esses seres são os Iniciados Planetários. 

A influência do plano búdico e a característica peculiar da força elétrica começam a se fazerem 
sentir e sua energia começa também a produzir um efeito definido no corpo egoico do homem. 
O quarto éter do plano físico do sistema está assumindo analogamente o lugar que lhe 
corresponde na mente dos homens e a força elétrica desse subplano está sendo adaptada e 
utilizada pelo homem nas artes mecânicas, nos meios de transporte, na iluminação e na cura. 

Quando o livro Tratado sobre Fogo Cósmico foi escrito (1925), a ciência não estava tão avançada 
como hoje. Atualmente estamos vendo como eram verdadeiras as palavras do Mestre Tibetano. 
Ficaria muito extenso descrever todos os avanços científicos, bastando citar um, a PET 
(tomografia por emissão de pósitron), de largo uso nas clínicas de imagem, que se serve do 
pósitron, a partícula subatômica, par elétrico positivo do elétron, para visualizar o interior do 
corpo humano. Esse é um exemplo claro da penetração do homem no campo etérico. 

É muito oportuno lembrar nesse estudo da eletricidade como manas, que o fogo elétrico é efeito 
da Vontade, melhor dizendo, é Vontade agindo sobre a matéria, qualquer que seja. Como é no 
plano mental que a Vontade do Ego ou Alma se manifesta, devemos ter a Vontade sempre 
atenta e pronta para agir e não permitir que os corpos astral (emoções) e físico (sensações) 
assumam o comando. 

Continuaremos no próximo estudo. 

Estudo 104 

2. Manas é Eletricidade (Continuação) 



As quatro aplicações da eletricidade para uso mecânico, transporte, iluminação e cura na 
matéria física são semelhantes à sua aplicação na matéria búdica. 

Uma pergunta aqui é bem oportuna: porquê se diz que a cor é a manifestação búdica da 
eletricidade? A palavra cor é aqui empregada em seu sentido básico e original, como "aquilo que 
oculta". A cor oculta (é consequência) a sétupla diferenciação da manifestação logoica e, desde 
o ponto de vista do homem nos três mundos inferiores, pode ser entendida em seu pleno 
significado unicamente no plano búdico. É óbvio que toda manifestação elétrica e ígnea contém 
as sete cores (sete frequências diferentes). Há outra analogia entre o quarto éter cósmico (a 
matéria búdica) e o quarto éter físico, no fato de que é em ambos que é realizado o trabalho 
principal dos Grandes Construtores. Tenhamos em conta que Eles constroem em matéria etérica 
cósmica (búdica) o corpo verdadeiro do Logos. O corpo denso (as matérias mental, astral e física) 
não constitui o resultado do seu trabalho, sendo apenas a união das sete correntes de força ou 
eletricidade, a qual produz a aparente congestão de matéria denominada planos físicos densos 
(mental, astral e físico, os três planos inferiores). Além de tudo isso, essa aparente congestão 
somente constitui a excessiva atividade eletrônica ou a energia do conjunto de átomos 
negativos, que esperam o estímulo cujo resultado será a aparição de certo número de átomos 
positivos. Isso deve ser levado em conta. 

O processo de evolução tem duas fases: 

INVOLUÇÃO, na qual preponderam os elétrons (negativos) da matéria. O percentual desses 
elétrons (femininos) é um dos segredos da Iniciação, sendo tão grande nessa fase de involução 
que é perfeitamente observável a escassez de átomos positivos, tanto que esses apenas 
mantêm a coerência do conjunto. 

EVOLUÇÃO, quando os átomos femininos (os elétrons), devido à ação de MANAS, são 
estimulados e, ou desaparecem no depósito elétrico central, ou fundem-se com seu polo oposto 
(os átomos positivos) e, consequentemente, desaparecem novamente. 

Analisemos essas palavras do Mestre Tibetano à luz da Física moderna. Ele fala de elétrons 
femininos e átomos positivos, com os quais os elétrons se fundem. Diz ainda que na fase de 
involução os elétrons femininos são muito mais abundantes que os átomos positivos, apenas 
mantendo a coerência do conjunto. Por outro lado a Física diz que o elétron, de carga negativa, 
tem um companheiro chamado pósitron, de carga positiva e mesma massa. Nos aceleradores 
lineares, já foi demonstrado nas câmaras de bolhas o nascimento do par elétron/pósitron, com 
rotações inversas, partindo de uma partícula única, como também seu desaparecimento. Temos 
atualmente, conforme já falamos, a utilização do pósitron nas clínicas de imagem, na chamada 
PET (tomografia por emissão de pósitron). Sabemos ainda pela Física que os elétrons são 
abundantes na natureza terrestre, sendo a Terra considerada um grande depósito de elétrons. 
Pelo comportamento elétrico peculiar dos raios atmosféricos, podemos deduzir que a 
eletricidade deles é transportada por pósitrons, sendo ainda eletricidade de origem solar (de 
uma só polaridade, positiva, conforme diz o Mestre). Conjugando as informações do Mestre com 
as da Física, podemos concluir que os pósitrons são os átomos físicos masculinos ou positivos e 
os elétrons são os átomos femininos ou negativos. 

Observamos ainda, pelas palavras do Mestre, que existe um depósito universal, no qual ficam 
os elétrons, após a devida estimulação por MANAS e os pares elétron/pósitron. Podemos 
também deduzir que nesse depósito universal ficam os pósitrons (átomos físicos masculinos ou 
positivos). Uma outra conclusão que podemos tirar das informações do Mestre é que o depósito 
universal é o Sol. Como conclusão final dessa linha de raciocínio, podemos afirmar que o Mestre 



é perfeita e logicamente coerente com a Física, tendo o mérito de se ter antecipado em muitos 
anos às descobertas dos Físicos, uma vez que o Tratado sobre Fogo Cósmico foi trazido ao 
público em 1925. 

Após essas importantes deduções, continuemos com o estudo. A fase de evolução resulta em: 

Síntese e Homogeneidade 

Sutileza, ao invés da densidade da matéria. O quarto éter cósmico, o búdico, é o plano do ar e 
também o plano de absorção dos três mundos inferiores. Essa utilização da matéria densa (tal 
como é atualmente conhecida por nós) quer dizer simplesmente que, no término do processo 
evolutivo, ela terá sido transmutada e, desde nosso ponto de vista, praticamente não existirá. 
Tudo o que sobrará serão os átomos positivos (os pósitrons) ou certos vórtices de força que - 
tendo absorvido os átomos negativos (os elétrons, formando os pares elétron/pósitron) - 
manifestar-se-ão como fenômenos elétricos, de uma forma inconcebível para o homem, na sua 
atual etapa de conhecimento. Esses vórtices caracterizam-se por: 

 Intensa atividade vibratória. 

 Predominância de certa cor ou frequência, segundo a qualidade da manifestação etérica 
e sua origem. 

 Rechaço de todos os corpos que possuem um grau semelhante de vibração e polaridade. 
Sua qualidade atrativa cessará ao finalizar-se a evolução, porque nada restará para ser 
atraído. 

Vejamos a seguir as palavras textuais do Mestre e procuremos em seguida esclarecê-las. 

Os vórtices de cada esquema planetário durante a evolução serão sete. Mais tarde, durante o 
período de obscurecimento, três dos vórtices aproximar-se-ão de seu pólo masculino e com o 
tempo somente ficará um. Um processo semelhante pode-se observar no homem, em relação 
a seus sete centros, no processo de Iniciação. Primeiro são sete centros, logo três absorvem os 
quatro inferiores por meio da interação elétrica. Consideramos aqui o tema de acordo com o 
ponto de vista deste estudo. Finalmente fica unicamente o centro coronário, por ser o polo 
positivo dos outros. 

Esclareçamos essas palavras, de acordo com a nossa interpretação. Inicialmente temos átomos, 
que são vórtices, masculinos ou positivos e femininos ou negativos, dos sete raios, totalizando 
quatorze tipos de átomos. Com a evolução, ocorre a fusão dos átomos masculinos e femininos, 
para cada raio, ficando sete tipos de vórtices neutros, um para cada raio. Com a continuação do 
processo evolutivo, os vórtices do sétimo raio são absorvidos (temos de mais tarde entender na 
prática como se dá essa absorção) pelos vórtices do sexto raio, os quais serão absorvidos pelos 
vórtices do quinto, que por sua vez serão absorvidos pelos vórtices do quarto raio, para em 
seguida realizar-se a absorção deles pelos vórtices do terceiro raio, em seguida pelos do segundo 
raio e finalmente, no período de obscurecimento, encerrar-se o processo pela absorção pelos 
vórtices do primeiro raio, ficando apenas um tipo, sintetizador das qualidades de todos os 
outros. Aplicamos aqui a lei de Analogia. 

Por ser um assunto bastante complexo e abstrato, encerramos aqui nosso estudo de hoje, para 
que todos possam refletir profundamente, esforçando-se para visualizar o que ocorre, pois só 
assim chegaremos ao claro entendimento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”. 


