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Estudo 111 

2. Manas é Eletricidade (Final) 

Ao finalizar nosso estudo sobre o assunto em pauta, necessário se faz recordar que 
anteriormente tratamos do Logos Solar e dos Logoi Planetários como partes componentes do 
seu corpo de manifestação. Na classificação anterior tratamos cada um separadamente, ou seja, 
em suas manifestações individuais, como também fizemos para o homem. Devemos chamar a 
atenção para o fato de que os grupos de corpos causais no plano mental superior expressam a 
cor de um Homem Celestial e Seu ponto mais baixo ou denso de objetividade, ou seja, é nesse 
plano que a cor primária do Logos Planetário, seu raio, divide-se em sete, depois em sete e assim 
vai, até totalizar os modelos para as formas em manifestação nos planos astral e físico. 
Percebemos ainda aí que os Egos humanos realizam um trabalho de consciência (física no 
sentido cósmico) no corpo do Logos Planetário, embora nem sempre isso chegue à consciência 
cerebral física do homem. Podemos ainda dizer que no plano mental do sistema encontra-se a 
parte mais densa da consciência do Logos Planetário. No homem o ponto mais denso de 
objetividade é o quinto subplano do plano físico, uma vez que os subplanos sólido ou denso e 
líquido não são considerados como princípios, como também os subplanos denso e líquido 
cósmicos (os planos astral e físico do sistema) não constituem um princípio para o Homem 
Celestial. Igualmente podemos dizer do homem que no estado gasoso, o quinto subplano físico 
do sistema encontra-se a parte mais densa da consciência do homem, pois é dessa matéria que 
é formado o cérebro físico do homem. 

Temos visto que Manas ou Mente, o quinto princípio, constitui a vibração básica do plano 
mental cósmico, o quinto plano. Consequentemente o que levou o nosso Logos Solar à 
manifestação foi um impulso originado nos níveis causais do plano mental cósmico, onde está 
sediado o Ego Solar, da mesma maneira que a força que leva o homem a encarnar emana de seu 
corpo causal no plano mental superior do sistema solar, onde está o Ego humano. Além disso, 
temos visto que Manas é a faculdade discriminadora que anima toda substância e constitui o 
fogo elétrico do sistema, expressando-se como atração e repulsão e tudo o que implicam estas 
palavras. É essa capacidade discriminadora que permite as sucessivas diferenciações das sete 
cores no plano físico do sistema, dando origem às muitas formas de expressão, incluindo as do 
homem. 



As Leis de Economia e Síntese, em um sentido mais amplo da ideia, apenas são divisões da 
mesma lei cósmica, da qual são também manifestações as Leis de Atração e Repulsão. Esta lei 
cósmica, que se manifesta de tríplice maneira, poderia denominar-se, na falta de melhor termo, 
a Lei do Ser e é tão incompreensível para a mente finita do homem, que somente poderá 
percebê-la parcialmente mediante as três manifestações mencionadas. Temos então três leis 
derivadas de uma única: a Lei do Ser, da qual surgem as Leis de Síntese, de Atração e Repulsão 
e de Economia. Podemos raciocinar de uma forma lógica. Na manifestação ou exteriorização, as 
três leis estão em atividade: de Síntese, de Atração e Repulsão e de Economia, preponderando 
ora uma, ora outra das três. Quando a manifestação aproxima-se do fim, pela consecução do 
propósito, prepondera a Lei de Síntese, que é Vontade ou Sacrifício (Sacrifício no sentido de 
tornar sagrado). Ora existir ou ser é vontade. Portanto, podemos deduzir que a Lei do Ser ou 
Existir é a Vontade Pura, que na manifestação age conjuntamente com suas derivadas, as Leis 
de Síntese (que na realidade é a própria Vontade), de Atração e Repulsão e de Economia. Logo 
há um outro modo de ser, fora da manifestação, chamado Vontade Pura. De forma semelhante 
o Logos Solar manifesta-se de três formas: Vontade (o Pai), Amor-Sabedoria-Razão Pura (o Filho, 
a consciência) e Inteligência Ativa (a Mãe, a matéria), com as suas três leis, de Síntese, de Atração 
e Repulsão e de Economia, mas como Unidade Ele é o Pai, a Vontade, contendo em si as três 
qualidades. A Mônada humana igualmente é una e tríplice. 

A reflexão e meditação sobre esse modo de ser ou existir, fora da manifestação, como Vontade 
Pura, trará muitas conclusões de grande utilidade prática, além de incrementar em muito a 
mente abstrata, uma vez que teremos de procurar entender um modo de vida com total 
ausência dos dois polos, Espírito e matéria e do relacionador, a consciência. Com isso poderemos 
ter um vislumbre, mesmo fugaz, DAQUELE QUE NÃO É NEM ESPÍRITO NEM MATÉRIA. 

No próximo estudo entraremos no item 3, página 287 do Tratado sobre Fogo Cósmico, Manas é 
Aquilo que Produz Coesão. 

Estudo 112 

3. Manas é Aquilo que Produz Coesão 

Iremos estudar agora a atuação de Manas ou Mente como gerador de coesão. Utilizando a 
Mente, a Mônada, seja um Logos Solar, Planetário ou homem, consegue realizar a sua vontade: 

por meio de uma forma e assim existir, ou seja, exteriorizar-se ou manifestar-se, expressando o 
que Ela é, embora Ela possa simplesmente SER, sem exteriorização, o que acontece quando Ela 
sai da manifestação, em qualquer nível, ou seja, como homem, Logos Planetário ou Solar. A 
própria etimologia do verbo existir deixa bem clara a diferença entre existir e ser; a preposição 
latina "ex" do verbo existir dá a ideia de "fora", ou seja, estar fora, no sentido de ser 
exteriormente durante algum tempo, o que está de acordo com o que o Mestre Tibetano 
afirmou no final do estudo anterior sobre a "Lei do Ser", a lei da não manifestação; 

por meio do desenvolvimento progressivo ou evolução cíclica, o que prevê um plano; 

em determinados planos, melhor dizendo, determinados tipos de matéria, como a física, astral 
e mental para o homem, os quais são o campo de luta da vida e de experiência, para a Mônada 
implicada; 
 
seguindo o processo de manifestação, que consiste num crescimento gradual, desde a alvorada, 
quando a luz começa a surgir, até que ela alcance paulatinamente o esplendor e máxima 



luminosidade, transformando-se em uma labareda de deslumbrante glória, para logo, em um 
gradual crepúsculo, chegar à obscuridade final. O amanhecer, o meio dia, o entardecer, o 
crepúsculo e o anoitecer são a mesma ordem para os Logoi Solar e Planetário e para o homem. 
Em outras palavras, o nascimento, a infância, a adolescência, a idade adulta, a maturidade, a 
senilidade e a morte, são comuns aos Logoi e aos homens. Todavia o SER está livre dessas 
limitações e conquistar esse estado de SER, mesmo estando em manifestação ou encarnado, é 
o objetivo principal dos ensinamentos do Mestre Tibetano. O Senhor BUDA, na encarnação no 
Egito como Hermes Trismegisto, em seu livro Tábua das Esmeraldas, já havia ensinado que não 
podemos parar as oscilações do pêndulo, mas podemos ficar por cima dele. 

Se esses quatro pontos expostos forem estudados profunda e detidamente, concluir-se-á que 
são muito amplos e que encerram os únicos quatro pontos à disposição do homem nesta quarta 
ronda. 

Analisemos estas últimas palavras do Mestre. Elas dão a entender que na próxima ronda, a 
quinta, teremos mais pontos de que dispor. Em resumo, os quatro pontos à nossa disposição 
são: a forma, o progresso cíclico, as matérias e os ciclos do nascimento à morte. Para a próxima 
ronda, há que considerarmos os seguintes aspectos: a humanidade que não tiver atingido a 
meta da cadeia, a quinta Iniciação Planetária, a terceira Solar, aqueles que o tiverem conseguido 
e o fato de que as condições reinantes no esquema terrestre estarão num nível mais elevado, 
dentro do planejamento do Logos Planetário. Tendo em vista estes aspectos, qual ou quais serão 
os pontos a mais à nossa disposição? 

Este questionamento nos leva a deduzir que, mesmo na atual ronda e no atual período global, 
aqueles da nossa humanidade que já estão em vias de alcançar a meta e estão evoluindo mais 
rapidamente que a maioria, já dispõem de mais pontos para utilizar. Uma conjectura seria que, 
como já estão se liberando das formas e entrando no mundo dos significados e das energias, 
esses em maior velocidade de evolução já podem utilizar e manipular energias extrassistêmicas, 
em graus crescentes, como também a oportunidade de viver períodos em outros esquemas 
planetários e em outros globos sutis do nosso esquema, entre encarnações na Terra. 

O homem considera-se a si mesmo como um conjunto sintético constituído pelos corpos físico, 
astral e mental. Todavia ele sabe que é mais que esses três e vê-se como aquele que utiliza a 
forma, a emoção e a mente, mantêm-nas coerentemente e faz de todas uma unidade. 

Um Logos Planetário faz o mesmo, com a diferença de que manas não constitui o meio pelo qual 
Ele é um todo coerente. Levando em conta a sua etapa mais avançada de evolução, a SABEDORIA 
é para Ele o fator dominante e de coesão. 

Aqui devemos fazer algumas considerações, com base na tabela da página 286 do Tratado, 
referente aos planos de manifestação da eletricidade. O homem manifesta a luz elétrica (a 
consciência como Alma) no plano mental e tem a sua consciência mais baixa no cérebro físico. 
Então estamos tratando de fator de coesão para os corpos mental, astral e físico. Já um Logos 
Planetário manifesta a luz elétrica no plano átmico, mas com referência à sua consciência física 
cósmica e não à da Alma. Então podemos concluir que de fato um Logos Planetário se serve da 
SABEDORIA (luz elétrica no plano átmico, acima do búdico e do mental) para manter a sua 
coesão física cósmica. 

Um Logos Solar obtém, por meio da VONTADE, o que o Logos Planetário consegue por meio da 
SABEDORIA ou BUDI (BUDI atuando na matéria átmica, uma vez que tudo é tríplice) e o homem, 
em sua pequena escala, através de MANAS. 



Um Logos Solar manifesta luz elétrica no plano monádico (consciência física cósmica) e 
considerando que a sua vibração elétrica ocorre no plano adi ou divino, o plano da VONTADE, 
fica evidente que a sua luz elétrica está fortemente modulada ou qualificada pela VONTADE, 
sendo portanto a VONTADE o fator de coesão do corpo físico cósmico do Logos Solar. 

Contudo, como o Logos Planetário e o homem fazem parte de um grande todo, o corpo de 
expressão do Logos Solar, cada um em seu nível, o fogo elétrico do Logos Solar (VONTADE) 
penetrará nos dois e em seus fogos e fundir-se-á com o fogo solar de budi, estimulando e 
dinamizando o fogo da matéria. 

Essas distinções e diferenciações só existem para o nosso ponto de vista e não para o do Logos. 
Elas são estabelecidas somente em relação aos corpos menores (suas células) situados no 
"círculo não se passa solar". 

Temos muito material para reflexão e deduções de caráter prático a respeito da nossa 
verdadeira natureza divina e das possibilidades que temos pela frente, bastando que 
busquemos o conhecimento e façamos o esforço necessário, para entrarmos no verdadeiro 
Reino da Glória e da Vida mais Abundante. 

Estudo 113 

3. Manas é Aquilo que Produz Coesão (Continuação) 

Continuemos o estudo de Manas como fator de coesão. O homem é um ente coerente, em 
manifestação objetiva, por períodos muito curtos, no plano físico, simplesmente porque ainda 
trabalha por meio de manas e não da sabedoria. Por isso seus ciclos (as encarnações) passam 
muito rapidamente, como um lampejo na noite. Os períodos de um Logos Planetário, que 
trabalha utilizando manas aperfeiçoado, que é a sabedoria, são maiores e, desde o ponto de 
vista do homem, duram éons, sendo Sua vida a base da comparativa duração dos ciclos egoicos 
do homem. O ciclo de objetividade de um Logos Solar persiste por um manvantara maior ou 
ciclo solar (um sistema solar), porque está baseado na Vontade, simultaneamente na sabedoria 
e em manas. Portanto veremos que: 

a. Manas ou inteligência é a base da manifestação separatista do homem. 
b. Sabedoria ou Budi constitui a base da manifestação grupal de um Homem Celestial. 
c. Vontade constitui a base da Vida Una, que sintetiza todos os grupos. 

Portanto, repetimos, ao estudar o Fogo da Mente, devemos recordar que é aquilo que o homem 
está desenvolvendo e por meio do qual está aprendendo a trabalhar, sendo também o que o 
Homem Celestial desenvolveu em um sistema solar anterior. Para Este o Fogo da Mente é tão 
automático em sua ação, como o é a atividade inconsciente dos órgãos físicos do homem, sendo 
por isso que o corpo físico denso do homem não constitui um princípio. 

Façamos deduções desses ensinamentos do Mestre Tibetano. Podemos concluir, dentro de um 
raciocínio lógico, que assim como o ciclo do Homem Celestial é a base do ciclo egoico humano, 
o ciclo do Logos Solar, um sistema solar, é a base do ciclo da Mônada humana. Podemos até ir 
mais além, estabelecendo conjecturas lógicas relacionando o ciclo do Logos Cósmico com o ciclo 
do Logos Solar, todavia deixemos isso para mais tarde, dada a sua complexidade, mas temos às 
mãos a chave, fornecida pelo Mestre, bastando encaixá-la na fechadura e girar, para abrir mais 
uma porta do conhecimento que conduzirá à Sabedoria. 



Esmiuncemos um pouco esse ciclo da Mônada humana. No sistema solar anterior ao atual, que 
foi o primeiro maior, uma vez que os quatro anteriores foram ciclos dos quatro atributos. O 
anterior ao atual, o quinto da sequência, foi o do terceiro Raio, Inteligência Ativa, Manas. Nesse 
sistema solar anterior, o Logos teve como propósito desenvolver ao máximo a Inteligência Ativa, 
Manas, o que norteou todo o processo de evolução e experimentação de todas as Mônadas, 
humanas e dévicas, como também dos Logoi Planetários ou Homens Celestiais. A ênfase foi dada 
à matéria. O aspecto Amor não foi importante e muito menos o aspecto Vontade. Predominou 
fortemente a utilização da matéria. Não é muito difícil visualizar o modo de vida dos seres 
humanos naquele sistema solar nem o processo dos ciclos dos Logoi Planetários. 

Há um fato muito importante e de grande utilidade para percebermos a grandiosidade e 
benevolência do Plano Divino como uma sequência, ou seja, um Grande Plano que é executado 
por etapas, sendo essas etapas os sistemas solares, para os Logoi Solares. Sabemos, por 
informações do Mestre Tibetano, que no atual sistema solar existem 60 bilhões de Mônadas 
humanas assim distribuídas: 

• 35 bilhões no segundo Raio, que estão em dia com o Plano. 
• 20 bilhões no terceiro Raio, portanto atrasadas. 
• 5 bilhões no primeiro Raio, portanto adiantadas. 

Consequentemente, vemos claramente a benevolência do Logos Solar, pois as Mônadas do 
primeiro Raio adiantaram-se, porque souberam fazer uso de seu livre arbítrio, esforçaram-se 
mais que as outras e ficaram na frente. Por outro lado, as Mônadas do terceiro Raio, ficaram 
atrasadas, porque também fizeram uso de seu livre arbítrio (embora de forma errada) e 
caminharam muito lentamente, prejudicando assim o Plano Divino. No atual sistema solar, é 
também perfeitamente possível o adiantamento e as Mônadas do primeiro Raio, incluindo 
aquelas que agora estão no segundo Raio e queiram passar para o primeiro Raio pelo esforço 
individual, serão as cabeças ou líderes no próximo sistema solar, o sistema do primeiro Raio, da 
Vontade. Há muito mais coisas a serem ditas com referência a esse assunto, que iremos 
passando ao longo dos estudos. 

No próximo estudo entraremos no tema Manas é a Chave do Quinto Reino da Natureza. 

 

 

 

 

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”. 


