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 A Energia Cósmica é a que vibra em todos os Plasmas e Planos do 
Universo, sejam eles Espiritual, Astral ou Físico. Ela é única em todo o 
Cosmos. 
 
 No Universo Material é denominada de Energia Cósmica Magnética. 
 
 No Universo Astral, as faixas vibratórias mais densas também recebem 
a denominação de Magnética, e as faixas vibratórias superiores são 
chamadas de Energia Cósmica Cenóica. 
 
 O mesmo ocorre com a Energia Cósmica manifestada no Universo 
Espiritual, as faixas mais densas chamam-se Cenóica e as sutis de Energia 
Cósmica Mental. 
 
 O Plasma Universal Espiritual interpenetra o Astral e o Material; o 
Astral interpenetra o Material.  
 
O grau de pureza da Energia gradua-se da material para a astral e depois para 
a espiritual. 
 
 Quando se utiliza a Energia Cósmica Magnética, ela movimenta o 
Plasma Universal Material. À medida que ela se movimenta produz também, 
em menor escala, movimento na Energia Cenóica que, por sua vez, 
movimenta, menos ainda, a Energia Mental. 
 
 Ao se movimentar a Energia Magnética, as vibrações da Cenóica e da 
Mental  vão decrescendo de intensidade. 
 
 Quanto mais se movimenta a energia Cenóica e a Mental, através da 
Cósmica Magnética, mais pura esta se torna. 
 
A Energia Cósmica Magnética, seja qual for o tipo, se divide em 10 (dez) graus 
de pureza. 



 2 

 O primeiro grau de pureza corresponde ao fenômeno da Energia 
Cósmica Magnética movimentar 1/10 da Energia Astral e esta 1/10 da 
Energia Espiritual.  
 
 Os  graus estão explicitados na seguinte tabela: 

 
GRAU  MATERIAL   ASTRAL  ESPIRITUAL   
    1º   1        0,1  0,01 
    2º   1        0,2  0,02 
    3º     1        0,3  0,03 
    4º   1        0,4  0,04 
    5º   1        0,5  0,05 
    6º   1        0,6  0,06 
    7º   1        0,7  0,07 
    8º   1        0,8  0,08 
    9º   1        0,9  0,09 
  10º   1         1   0,1 
 
 No 9º grau a vibração astral é tão forte e tão próxima da física que as 
mudanças ocorridas no astral em questão de minutos se manifestam no 
físico. 
 
 No 10º grau a vibração astral é igual a material. Assim, todas as 
mudanças que ocorrerem no astral imediatamente acontecerão no físico. 
  
 No Plano Espiritual a Energia será bem menor, pois é impossível atingir 
a sua vibração. 
 

 


