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Estudo 108 

2. Manas é Eletricidade (continuação) 

Muito mais pode ser acrescido à listagem anterior de características do quarto éter, explanadas 
anteriormente, pois só o fizemos com referência àquilo que pode ser entendido facilmente e 
comparado com o que acontece na matéria do plano búdico, o quarto éter físico cósmico. É bom 
recordar que a matéria do nosso plano físico tem em seus subplanos a analogia com todo plano 
físico cósmico, conforme vemos a seguir: 

PLANO FÍSICO CÓSMICO 

1. Adi Primeiro éter cósmico 1. Subplano atômico Primeiro éter 

2. Monádico Segundo éter cósmico 2. Subatômico Segundo éter 

3. Átmico Terceiro éter cósmico 3. Superetérico Terceiro éter 

4. Búdico Quarto éter cósmico 4. Etérico Quarto éter 

5. Mental Gasoso cósmico 5. Gasoso  

6. Astral Líquido cósmico 6. Líquido  

7. Físico Denso Cósmico 7. Denso Físico  

Se aplicarmos a analogia em relação aos planos superiores, podemos olhar o plano físico da 
seguinte maneira: 

PLANO FÍSICO SOLAR 

Primeiro subplano atômico primeiro éter adi físico 

Segundo subplano subatômico segundo éter anupadaka ou monádico físico 

Terceiro subplano superetérico terceiro éter átmico físico 

Quarto subplano etérico quarto éter búdico físico 

Quinto subplano gasoso  mental físico 

Sexto subplano líquido  astral físico 

Sétimo subplano denso  denso físico 



Nos dois planos, físico cósmico e físico solar, o quarto, o búdico, sempre é o local de unificação 
ou onde a diversidade se encontra e ocorre sua fusão, não como unidade fundamental, mas 
como grupo. Esse fato é devido a que o plano búdico é o que com mais proeminência está 
relacionado com a evolução dos Homens Celestiais. Portanto, tudo o que foi dito com referência 
ao quarto éter físico, pode ser afirmado para o quarto éter cósmico e perceber-se a analogia no 
plano búdico, ou seja, as características descritas para o quarto éter físico aplicam-se à matéria 
búdica, com as devidas adequações, é óbvio. Por exemplo, o lugar ocupado pela cor violeta no 
espectro é de primordial importância em relação com os ciclos maiores e marca o fim de um 
ciclo e o princípio de um novo. O plano búdico é, de uma forma peculiar, o plano da cor violeta, 
embora nele existam todas as cores. O Senhor do Raio de Magia Cerimonial, o sétimo raio, da 
cor violeta, que trata de expressar as qualidades desse raio para o Sistema Solar, relaciona-se 
especialmente com o plano búdico. Devemos saber que cada Logos Planetário trabalha 
principalmente em um dos sete planos, donde concluirmos que exerce sua influência no plano 
onde encontra sua linha de menor resistência, embora a exerça em todos. 

Analisemos essas palavras do Mestre. Três informações importantes Ele nos dá: 

1. O lugar ocupado pela cor violeta no espectro indica o término de um ciclo e o início de um 
outro. 
 
2. O plano búdico é o plano da cor violeta, num sentido especial. 

3. O Senhor do Raio da Magia Cerimonial, o sétimo raio, da cor violeta, tem especial atividade 
na matéria do plano búdico. 

Conjuguemos essas três informações e façamos nossa conclusão. Estamos no fim do ciclo de 
Peixes, do sexto raio, do Idealismo Devocional e entrando no ciclo de Aquário, do sétimo raio, 
da Magia Cerimonial. Podemos então deduzir, com uma boa base lógica, que a matéria búdica 
será muito importante e utilizada, nesse novo período que se inicia. O mesmo podemos dizer 
das matérias do quarto éter físico, como também dos quartos subplanos astral, mental, búdico 
(nesse subplano, em particular, a ênfase será muito maior, uma vez que é o quarto subplano do 
quarto plano) e dos demais planos. Estamos, portanto, no limiar de uma era de ouro, no sentido 
de modalidades de vida nunca sonhadas, em muitas áreas, como: nas relações humanas, na 
ciência, na saúde pelo avanço da medicina, que será mais preventiva do que corretora, na 
tecnologia, nos transportes, no lazer, na educação e na política. Tudo em consequência da 
dinamização da matéria do plano búdico e sua repercussão. Cabe lembrar que não faremos 
considerações sobre os efeitos nos quartos subplanos astral, mental, átmico, monádico e adi, 
muito embora elas ocorrerão e exercerão suas ações influentes nos planos que lhes estão 
abaixo. Os Iniciados que já vivem nesses planos é que sentirão as benéficas consequências. 

Aplicando a segunda característica do quarto éter, da sua composição nos corpos humanos, aos 
Homens Celestiais, observamos que quatro dos Homens Celestiais possuem seus corpos físicos 
cósmicos constituídos de matéria búdica. A identificação desses quatro Logoi Planetários trar-
nos-á muitas informações com referência à atuação das energias dos raios que Eles controlam, 
pois, sendo a matéria búdica a que vai entrar em intensa atividade e sendo seus corpos físicos 
cósmicos formados de matéria búdica, é evidente que sua ação será mais preponderante. Essas 
informações serão muito úteis na previsão do futuro da humanidade como um todo, como 
também em nível individual. 

Além disso, é no plano búdico que as duas grandes evoluções, a humana e a Dévica, encontram 
sua unidade grupal e partes de ambas hierarquias misturam-se e fundem-se, com o objetivo de 
formar o corpo do Divino Hermafrodita, esse Ser Cósmico que expressa em si os dois pares de 



opostos, pois a evolução humana segue a linha positiva e a Dévica a negativa, o que leva a sua 
fusão a expressar os dois polos, o masculino ou positivo e o feminino ou negativo. Antes disso, 
em certos pontos já fixados, elas poderão se aproximar entre si momentaneamente. 

No plano búdico pode-se observar uma aliança definida e permanente. Nesse plano os Devas 
das "sombras", dedicados a construir o esquema planetário, desenvolvem seu trabalho 
paralelamente aos construtores menores, que realizam seu trabalho nos três mundos inferiores 
e trabalham com o corpo etérico humano. Assim pode-se estabelecer a analogia, pois em tudo 
rege a Lei de Semelhança ou Analogia, porém não devemos nunca esquecer que a analogia é de 
caráter psíquico e se manifesta no trabalho, na atividade e qualidade, mas não é uma cópia 
exata da forma. É muito importante ter sempre isso em mente, quando a analogia for usada. 

Pelo acima explanado, temos muito material para meditar e concluir, com grandes benefícios, 
pela aplicação, para a nossa evolução e a concretização do Plano Divino, no que a nós cabe 
realizar. 

Continuaremos no próximo estudo. 

Estudo 109 

2. Manas é Eletricidade (Continuação) 

Conforme o tempo vai passando e a evolução prossegue, dentro do grande Plano Divino, as 
tarefas dos Homens Celestiais em seus corpos etéricos cósmicos (constituídos por matéria dos 
subplanos superiores do físico cósmico (búdico, átmico, monádico e adi) serão paulatinamente 
conhecidas, entendidas e ajudadas pelas inteligências menores, os homens, conforme forem 
adquiridas pela ciência mais informações sobre os éteres físicos, uma vez que neles está a chave 
para a compreensão dos éteres cósmicos. Já estamos iniciando esse período, pois com a entrada 
do sétimo raio e pelo fato de o Senhor desse Raio ter bastante ativada em seu corpo físico 
cósmico a matéria búdica, as descobertas científicas na área do quarto éter físico intensificar-
se-ão, em consequência da correspondência numérica quarto éter cósmico - quarto éter físico. 
Os Iniciados planetários do esquema da Terra, a partir da quarta Iniciação, já colaboram 
ativamente com o nosso Logos Planetário, sendo por isso que o processo iniciático é tão 
importante para a humanidade. A Ciência é serva da Sabedoria e abre a porta que conduz aos 
infinitos horizontes e às regiões cósmicas, onde se encontram essas grandiosas Inteligências que 
manipulam a matéria dos planos superiores e moldam-na na forma desejada, fazendo com que 
as vibrações iniciadas sejam percebidas nos mais distantes confins do "círculo não se passa" 
solar. Assim, todas as vidas menores e a matéria mais densa são impulsionadas e levadas até as 
formas e canais necessários. O trabalho divino é assim realizado: vibração ou atividade inicial - 
luz ou atividade que adquire forma e anima a forma - som, base da diferenciação e origem do 
processo evolutivo - cor, a sétupla diferenciação. Temos tratado esses quatro fatores em relação 
a um Logos Solar e também ao Homem Celestial, ao homem e à Mônada humana. 

Os estudantes devem também atentar para outro ponto que comumente é esquecido, que cada 
plano pode ser estudado e dividido de duas maneiras: 

Os sete subplanos podem dividir-se em três superiores ou abstratos e quatro inferiores ou 
concretos. Esta divisão é a melhor e mais estritamente metafísica, porque encerra todo o 
conceito do Eu, do não-eu e da Inteligência, com sua síntese, que produz o universo objetivo, 
seja um sistema solar, um esquema planetário ou uma encarnação humana. Em relação ao 
Logos, Helena Petrovna Blavatsky, na Doutrina Secreta, Tomo I, elucida magistralmente e 



considera de forma iluminadora o trabalho do Pai e da Mãe ao produzirem o Filho, mediante 
uma consciente e inteligente colaboração. 

Com referência ao homem, é possível compreender o assunto mais facilmente, se ele for 
considerado o corpo causal, nos níveis abstratos do plano mental, em relação com os quatro 
níveis inferiores ou concretos, donde emana a manifestação. 

Os sete subplanos também podem ser divididos igualmente em três superiores, porém 
considerando o quarto subplano como o de reunião ou unificação e os três inferiores como 
regiões de esforço. Está divisão aplica-se particularmente ao homem. Apliquemos esses 
conceitos ao homem nos três planos inferiores. No plano físico, atualmente o homem está 
centrado no subplano gasoso, o quinto, uma vez que sua consciência está no cérebro físico, que 
para todos os efeitos é considerado gasoso, embora saibamos que é de matéria dos três estados. 
No plano astral, a imensa maioria da humanidade está fortemente centrada no quinto subplano. 
No mental, também há uma forte concentração no quinto subplano. O passo a ser dado é então 
dominar o quarto subplano dos três planos e o período que se inicia é altamente propício para 
tal. Isso sendo feito, os resultados serão altamente compensadores, uma vez que os quartos 
subplanos são de síntese. 

Ambas divisões, como será visto mais adiante, existem em cada plano do sistema e tem origem 
na força elétrica, que se manifesta diversamente em cada plano, porém em todos atua sob três 
leis: Atração e Repulsão, Economia e Síntese. Os três planos e subplanos inferiores atuam 
principalmente sob a Lei de Economia, os quartos plano e o subplano, da união, atuam sob um 
dos aspectos da Lei de Atração. Logicamente, durante a evolução, paralelamente, essa lei tem 
seus opostos: Dispersão, Repulsão e Diferenciação. 

O que está relacionado com a manifestação elétrica do akasha deverá ser estudado em suas três 
divisões principais. Por akasha entendemos o fogo por fricção na manifestação por fricção, ou 
seja, manifestação pura, o chamado kundalini. Na página 75 do Tratado sobre Fogo Cósmico o 
Mestre define akasha. As três divisões principais são as ações das três leis, Economia, Atração e 
Repulsão e Síntese. Embora akasha refira-se ao terceiro aspecto, regido pela Lei de Economia, 
todavia, considerando a triplicidade de tudo, temos de levar em conta as outras duas leis, como 
secundárias nesse caso. Temos também de olhar as divisões dos planos em: os três maiores ou 
abstratos, os quatro menores ou concretos, não esquecendo a função do quarto como 
intermediário, transferidor e sintetizador. Em seguida, olhamos os sete planos individualmente 
com suas sete subdivisões, totalizando 49 fogos, no sentido dos efeitos dos fogos nos diversos 
subplanos. Akasha também pode ser considerado como os quatro éteres, mas o raciocínio é o 
mesmo, uma vez que akasha aqui é a matéria etérica vivificada pela eletricidade na forma de 
fogo por fricção. 

Vemos que o assunto torna-se complexo e mais complexo ainda, pelo fator tempo, que coloca 
esses quarenta e nove fogos, que estão em diferentes etapas, sob diversas esferas de influência 
e as três leis do cosmo. Em consequência, o mesmo fogo manifestar-se-á como luz construtora, 
em alguns períodos e em outros produzirá a combustão e obscurecimento eventual, como 
resultado da combustão. 

Quanto à manifestação da eletricidade nos planos mental, astral e físico, iremos elucidar o 
assunto no decorrer, o mais plenamente possível. Basta saber que a Lei rege sempre e que tudo 
o que foi dito com referência aos Homens Celestiais em seus próprios planos, aplica-se também 
ao homem nos quatro planos inferiores. Assim temos: 



UM LOGOS SOLAR 

1 - Vibração elétrica o plano logoico ou adi 

2 - Luz elétrica o plano monádico ou anupadaka 

3 - Som elétrico o plano átmico 

4 - Cor elétrica o plano búdico 

UM HOMEM CELESTIAL 

1 - Vibração elétrica o plano monádico 

2 - Luz elétrica o plano átmico 

3 - Som elétrico o plano búdico 

4 - Cor elétrica o plano mental 

UM HOMEM 

1 - Vibração elétrica o plano búdico 

2 - Luz elétrica o plano mental 

3 - Som elétrico o plano astral 

4 - Cor elétrica o plano físico 

No próximo estudo faremos algumas considerações sobre o que acima foi dito, com o objetivo 
de se enxergar como coisa prática, tal que possa ser utilizada no dia a dia e assim ser possível 
uma melhor compreensão e aceleração da metodologia evolutiva. Reflitam sobre isso. 

Estudo 110 

2. Manas é Eletricidade (Comentários sobre o conteúdo da página 286) 

Iremos esclarecer alguns aspectos do estudo anterior, em particular as manifestações da 
eletricidade (fogo elétrico) nas quatro matérias dos quatro planos sistêmicos, com referência ao 
Logos Solar, ao Logos Planetário e ao homem. 

Inicialmente, a palavra akasha no atual contexto significa o fogo por fricção, que é realmente 
eletricidade, atuando nos diversos tipos de matéria, conforme o plano. 

Vejamos a atuação de um Logos Solar. O fogo elétrico surge da ação da Mônada Solar, o 
verdadeiro Logos Solar, na matéria monádica cósmica, onde Ela reside. Os átomos monádicos 
cósmicos, excitados pela ação monádica (quando a Mônada altera seu estado de ser, Ela age) e 
contendo as informações da Mônada Solar, penetram em átomos átmicos cósmicos, que ficam 
também excitados e retêm a informação ou a ideia da Mônada Solar. A frequência de oscilação 
ou vibração desses átomos átmicos é mais baixa que a dos átomos monádicos, como é evidente, 
mas a modulação, ou seja, a forma de oscilar, continua expressando a ideia ou informação da 
Mônada Solar. Os átomos átmicos cósmicos, contendo dentro de si os átomos monádicos 
cósmicos, penetram em átomos búdicos cósmicos, prosseguindo assim o processo de 
penetração de átomos dentro de átomos, até chegar aos átomos adi ou logoicos do sistema 
solar, que reproduzem a informação original da Mônada Solar. Ocorre então a vibração elétrica 
na matéria adi. Não consideramos em detalhes o que ocorre na matéria do corpo causal cósmico 
do Logos Solar, onde reside a Alma Logoica. 



Antes de prosseguirmos, urge clarear muito bem que estamos considerando a consciência física 
cósmica do Logos Solar, análoga à nossa consciência cerebral física. 

Quando os átomos logoicos ou adi do sistema solar, com as informações da Mônada Solar, 
penetram nos átomos monádicos do sistema, esses ficam também excitados e pela alteração de 
frequência (menor) e pela natureza da matéria monádica sistêmica, as oscilações ou vibrações 
produzem a consciência física cósmica do Logos Solar, ou seja, o "cérebro físico cósmico" do 
Logos Solar está no plano monádico do sistema. O efeito fenomênico é a luz. 

Ao penetrarem os átomos monádicos do sistema nos átomos átmicos do sistema, a oscilação 
com a mesma modulação (que encerra a informação original) transforma-se numa onda análoga 
à nossa onda sonora, que é mecânica, ou seja, uma sucessão de compressões e rarefações, 
sendo então som elétrico, fenomenicamente. 

Quando os átomos átmicos sistêmicos penetram nos átomos búdicos sistêmicos, ainda com a 
mesma modulação, esses passam a oscilar de uma forma análoga às nossas ondas 
eletromagnéticas, com a modulação original e produzem as sete diferenciações primárias, que 
se diferenciam um número astronômico de vezes, gerando sub-harmônicas, sendo oscilações 
tais que constituem os modelos das formas que serão construídas nos mundos abaixo do búdico, 
os chamados mundos "rupa" ou das formas. Essas sete oscilações primárias manifestam-se 
fenomenicamente como cores elétricas. 

Isto nos leva a concluir que na matéria búdica do nosso sistema solar estão os modelos de todas 
as formas existentes e a existir nas matérias dos mundos mental, astral e físico. 

Um Homem Celestial segue o mesmo procedimento, só que a vibração elétrica ocorre na 
matéria monádica do sistema e se manifesta como cor elétrica na matéria mental, contendo os 
modelos que o Logos Planetário quer desenvolver e utilizar em seu esquema planetário. O 
"cérebro físico cósmico" do Logos Planetário está na matéria átmica, gerando a luz elétrica para 
Ele, sendo também sua consciência física cósmica, ficando seu som elétrico na matéria búdica. 
Essa queda de plano nas manifestações é óbvia, uma vez que um Logos Planetário tem menos 
poder que o Logos Solar e está subordinado a Ele. 

Analisemos agora o que ocorre com a Mônada humana nesse processo. 

A Mônada humana é residente inicialmente na matéria monádica do sistema. Ao atuar nessa 
matéria, os átomos monádicos ficam excitados e passam a oscilar ou vibrar, de acordo com a 
informação ou ideia da Mônada. 

Esses átomos monádicos excitados penetram em átomos átmicos, que passam a oscilar em 
frequência sub-harmônica com a mesma modulação original (a informação ou ideia da Mônada). 
Os átomos átmicos excitados penetram em átomos búdicos, que também passam a oscilar com 
a mesma modulação original, tendo essa oscilação um modo especial, chamado vibração 
elétrica. 

Quando esses átomos búdicos penetram em átomos mentais, esses ficam excitados, 
reproduzindo a mesma modulação ou ideia da Mônada, todavia num outro modo de oscilar, que 
leva a que a Alma ou Ego tenha consciência, o que fenomenicamente é luz elétrica. De fato a 
consciência da Alma está no plano mental superior ou causal. Existe uma estreita associação 
entre esse fato e o Loto Egoico. A pesquisa dessa associação trará muito esclarecimento sobre 
o funcionamento do Loto Egoico, o que é dever nosso, pois, da mesma forma que sabemos como 



funciona, por exemplo, uma televisão, assim também devemos procurar saber como funciona 
esse instrumento da Mônada chamado Loto Egoico. Cabe aqui lembrar que para a Mônada tudo 
o que Ela usa para evoluir é objetivo e nós devemos nos ver como Mônadas, no momento em 
peregrinação por esse mundo físico denso. 

O detalhamento de como a ideia original da Mônada é transformada em oscilações de átomos 
dos diversos planos, até chegar ao mundo físico, à semelhança de como uma imagem captada 
pela câmera de televisão e o respectivo som captado pelo microfone são transformados em 
oscilações (o chamado sinal na eletrônica) não cabe neste estudo, mas a realidade é que as 
coisas são assim. Futuramente poderemos mostrar isso. Apenas podemos sucintamente citar o 
funcionamento do pensamento por meio da atividade dos neurônios. O cérebro físico está 
situado no quinto subplano físico o gasoso; embora ele contenha matéria de diversos graus, 
todavia para efeito de classificação para fins de estudo esotérico, ele está no quinto subplano 
físico. Essa ótica da manifestação dos fogos plano a plano pode ser aplicada aos quatro 
subplanos físicos. Assim temos: 

1. subplano atômico - primeiro éter: vibração elétrica 
2. subplano subatômico - segundo éter: luz elétrica 
3. subplano superetérico - terceiro éter: som elétrico 
4. subplano etérico - quarto éter: cor elétrica. 

Então, em termos de atividade mental do homem em cérebro físico, temos: 

1. a primeira atividade: a vibração elétrica, que é a oscilação dos átomos físicos no núcleo do 
neurônio, ocorrendo no primeiro éter; 

2. a segunda atividade: a luz elétrica, que é a troca de íons ao longo do axônio até chegar às 
vesículas sinápticas, ocorrendo no segundo éter; 

3. a terceira atividade: o som elétrico, que é a liberação dos neurotransmissores, levando a 
informação para o outro neurônio, ocorrendo no terceiro éter, embora as moléculas sejam 
densas, todavia no interior delas é o terceiro éter que atua. Como são moléculas, fica fácil ver 
essas oscilações como ondas mecânicas, ou seja, som, elétrico porque é resultado do fogo 
elétrico. 

4. a quarta atividade: a cor elétrica, que é o processamento das cores, que ocorre inicialmente 
nos cones da retina através do quarto éter. Um estudo mais profundo do funcionamento dos 
cones trará mais clareza ao nosso assunto. 

Assim vimos uma das aplicações desses conceitos ensinados pelo Mestre Tibetano a uma faceta 
da consciência do homem encarnado, em seu cérebro físico. É lógico que a conjugação de tudo 
isso com o que ocorre no corpo astral e no corpo mental, até chegar à consciência da Alma e a 
interação com as pétalas do Loto Egoico trarão muito mais esclarecimentos sobre o processo 
total, mas isso fica para outra oportunidade. O que o Mestre Tibetano quer tanto de nós é que 
façamos essas aplicações de seus ensinamentos, conjugando-os com os da Ciência, para as 
devidas conclusões práticas, sua utilização e a consequente aceleração do processo evolutivo e 
do domínio dos corpos e da matéria. 

Esses são os comentários e conclusões possíveis no momento. No decorrer dos nossos estudos 
faremos outras ilações de caráter prático e útil ao processo evolutivo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”. 


