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                            O SOM – CONCEITO ESOTÉRICO 

 

1 – O Som no Plano Físico 

Mestre Tibetano afirma que todo fenômeno físico tem início no subplano atômico, 
ou seja, o primeiro movimento ou o início do processo oscilatório ocorre no 
primeiro subplano atômico do plano etérico, sendo que é este movimento inicial 
que leva as partículas mais densas relacionadas a reproduzirem o mesmo 
movimento. Esta lei serve também para o som. 

O som é gerado sob a influência do tattva akasa (tattva é o resultado da 
modificação do alento do Logos) atuando no subplano atômico e reproduzido 
nos subplanos mais densos, para serem então percebidos pelos sentidos físicos.  

Os átomos físicos primordiais dividem-se em sete grupos relacionados com os 
sete raios. Como são os tattvas que permitem a ação dos sentidos, estes grupos 
respondem à ação dos tattvas. Há, portanto, um grupo de átomos físicos que 
vibra sob a ação do akasa. Observe-se que os tattvas estão associados aos 
raios. 

Quando o som é gerado são os átomos físicos primordiais, associados ao akasa, 
que respondem iniciando o movimento oscilatório. As partículas ou moléculas 
dos subplanos mais densos, em cuja composição participam em maior 
proporção os átomos ligados ao akasa, reproduzem esse movimento. 

A lei quantitativa de formação das moléculas, no que concerne à resposta aos 
tattvas é a seguinte: para cada oito átomos físicos, quatro são de um 
determinado tattva e dos demais quatro átomos, um é de cada tattva restante. 
Exemplo: Uma molécula de quatro átomos que responde ao akasa é assim 
constituída: quatro átomos de akasa, um de vayu, um de tejas, um de apas e um 
de prithivi. Consequentemente, as substâncias que melhor propagam o som são 
aquelas em cuja composição predominam átomos de akasa, bem como os 
melhores isolantes são as que os têm em menor proporção, como o isopor e a 
lã de vidro. 

Na geração de som por um alto-falante, são os átomos físicos de akasa que 
envolvem o cone, os que iniciam o som, levando as moléculas do ar a 
reproduzirem este som.   



A investigação científica da composição atômica das diversas substâncias sob a 
ótica do akasa trará ao pesquisador muitos conhecimentos novos, que poderão 
ser utilizados em muitas aplicações, algumas em benefício da humanidade. Na 
ausência de instrumental físico para essa pesquisa, a visão etérica pode 
substituí-la, pois o átomo de akasa pode ser identificado por sua vibração e cor. 

A vibração fundamental do akasa assemelha-se a uma folha de papel alumínio, 
toda ponteada, ou seja, com minúsculas protuberâncias que se movimentam em 
todas as direções e sentidos, percorrendo todo o espaço, como se girasse sobre 
si mesma. 

O akasa é o gerador dos demais tattvas. Isto quer dizer que um corpo ao passar 
de um estado para outro, passa pelo estado de akasa nessa modificação. 
Exemplo: Um cubo de gelo (estado de prithivi) ao receber calor, entra no estado 
de akasa antes de chegar ao estado líquido (apas). 

Os livros sagrados afirmam que nosso sistema solar é o resultado de um som 
emitido pelo Logos Solar. Na realidade, é uma frase, que ainda não foi 
completada. O conhecimento da parte já pronunciada, bem como da que está 
agora sendo pronunciada iria esclarecer em muito nossa visão do plano e do 
propósito do Logos Solar. 

Na correspondência tattva-plano, o akasa (som) está ligado ao plano átmico. 
Todavia, no plano físico o som e a audição, que é o sentido físico 
correspondente, estão associados ao quinto subplano, o gasoso, devido ao 
fenômeno da reflexão. 

Aqueles que conseguiram a liberação não necessitam do sentido físico da 
audição para perceberem o som, ou melhor, dizendo percebem as vibrações 
relativas aos cinco sentidos diretamente, sem a necessidade dos sentidos 
físicos. 

O corpo físico-etérico, com denso como um todo, emite sons gerados pelos 
órgãos, pela circulação sanguínea, pelos processos fisiológicos etc. Estes sons 
não são percebidos pelos ouvidos comuns. Todavia, quem tem a audição 
treinada pode captá-los e assim fazer diagnósticos. 

Todo órgão sadio emite um som característico. A emissão desse som pode 
normalizar esse órgão quando o mesmo estiver enfermo. Se existissem mais 
pesquisadores nesta área, muitos benefícios poderiam advir para a humanidade. 

2 – O som no plano astral 

O corpo astral possui o sentido da audição, chamado de clariaudiência astral. O 
som, portanto, também existe no plano astral, com todas as suas origens e 
efeitos 



As partículas do corpo astral, em constante movimento, geram sons que se 
propagam no meio astral. Esses sons astrais emitidos pelo corpo astral traduzem 
os estados emocionais desse corpo e afetam outros corpos astrais, induzindo 
neles os mesmos estados. 

Assim como é possível fazer diagnósticos emocionais pela clarividência astral, 
também é possível fazer o mesmo pela clariaudiência astral apurada. 

Os mesmos efeitos provocados pelo som no plano físico, também ocorrem no 
plano astral, com referência ao meio astral. 

Sem emitir som algum, uma pessoa treinada e com o devido conhecimento pode 
harmonizar seu próprio corpo astral, emitindo certos sons astrais dotados de 
significado, ou seja, qualificados. 

Pela emissão de sons astrais também é possível uma pessoa harmonizar outra, 
atuando em seu corpo astral. Este é um trabalho característico do mago branco 
e todo iniciado deve ser um mago branco. Para isto são necessários: estudo, 
treinamento e meditação. 

Os sons no plano astral vibram em frequências muito mais elevadas do que no 
plano físico, devido a diferença de tamatra. 

A capacidade de visualizar é muito importante no processo de gerar sons astrais, 
pois pela visualização se podem movimentar as partículas astrais¸ criando os 
sons que se desejar. 

A assimilação destes conceitos de som astral é muito importante, pois na 
construção do antahkarana há uma fase em que a informação ou energia 
qualificada que chegou à unidade mental proveniente do átomo astral 
permanente tem que chegar até o cérebro físico (neurônios), para que a 
consciência cerebral (vigília) tome conhecimento. Nesse trânsito há uma 
passagem pelo corpo astral e a estabilização deste é necessária para não haver 
interferência na informação que está a caminho dos neurônios. Como se pode 
observar existe um vasto mundo na área do som astral a ser pesquisado. 

3 – O som no plano mental 

O corpo mental também tem o sentido da audição chamado de clariaudiência 
superior ou mental. Portanto, no plano mental também existe o som, 
consequência das oscilações das partículas mentais. Estes sons são captados 
pelo corpo mental e identificados pelo chacra laríngeo mental, quando nele 
chegam as partículas do corpo mental que estão vibrando em resposta aos sons 
mentais exteriores, ocorrendo, então, a conscientização. 



O que foi dito com referência aos efeitos dos sons no corpo astral também se 
aplica ao corpo mental. Pode-se aquietar e estabilizar o corpo mental por meio 
de sons mentais. Uma vez mais a visualização e imaginação são necessárias.  

Como o antahkarana é construído no corpo mental com matéria mental, a 
palavra de poder, que é pronunciada na fase de projeção, atua fortemente nessa 
matéria, propiciando o alinhamento das partículas mentais que vão constituir o 
canal por onde irá fluir a energia monádica, através da tríade superior, após se 
concentrar no átomo mental permanente. 

A imaginação e a visualização devem ser usadas para ver e sentir os 
movimentos das partículas, gerando os sons e para ouvir estes sons. Cada um 
deve induzir em si os estados de alegria, fortaleza, beatitude e outros e procurar 
“ouvir” os sons que estes estados geram interiormente, concentrando-se neles e 
naquilo que eles significam. 

O verdadeiro efeito dos sons está mais no significado do que na enunciação 
verbal. 
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