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No centro do universo se encontra 

o núcleo de toda a criação física-

espiritual – O Grande Sol Central, 

dele vieram os sistemas solares, 

galáxias e bilhões de filhos e filhas 

de Deus. 

Deus é um Espírito de luz, amor e 

poder que permeia todo o universo, 

a fonte de toda vida.  

O Espírito é a 

polaridade masculina da 

Divindade. A matéria, a 

criação, é a polaridade 

feminina. 

 

Deus é Pai e Mãe. 

 

 

Para maior aprofundamento  ler: A Senda do Crescimento 

Pessoal,  e os Ensinamentos Ocultos de Jesus de Elizabeth 

C.Prophet 



Quando Deus pronunciou o som sagrado, o Verbo, e fez soar a 

palavra – “Haja Luz”, e houve luz, o Deus Pai-Mãe expandiu a 

luz fazendo nascer centelhas-Espírito individuais. 

 

Cada uma destas centelhas era uma réplica exata da energia do 

ser de Deus, contendo a polaridade perfeita do yin e yang. 



Um outro nome para centelha-espírito é a Presença do EU SOU. 

Nome que deriva do sagrado nome de Deus que foi transmitido a 

Moisés a partir da sarça ardente, no Monte Sinai.  O sagrado nome 

de Deus é – EU SOU O QUE EU SOU. 

A Presença do EU SOU é um campo de energia da consciência de 

Deus e a nossa parte mais elevada. 



Os Mestres Ascensos nos deram 

um grande instrumento para nos 

ajudar a visualizar a nossa imagem 

divina.  Esse instrumento é 

chamado de: Imagem do  Eu Divino. 

 

Na imagem do Eu Divino   está 

representa o campo de consciência 

de Deus que paira acima da alma 

nutrindo-a, assim como os seus 

corpos inferiores – o mental, 

emocional e o físico. 

 
A Presença do  Eu Sou 

 

 

 

 



 

A Presença 

individualizada 

 
Cada Presença do EU SOU foi 

dotada por Deus com o 

potencial para manifestar a 

individualidade e a criatividade 

única. A cada um foi dada uma 

missão especial e um potencial 

para desenvolver os talentos 

individuais. 

 

Este potencial está contido no 

núcleo de fogo branco do Corpo 

Causal. 



As Chamas Gêmas A  Presença do EU SOU 

pode ser visualizada 

como uma esfera de luz, 

um tai chi em movimento 

contendo a mesma 

polaridade yin-yang ou 

Alfa e Ômega.  

 

As duas metades deste 

todo são chamas gêmeas 

unidas em Espírito como 

uma só chama. 



O Corpo Causal 

As esferas de luz das Chamas Gêmeas contêm atributos da 

consciência de Deus. A medida que a Presença viajou através de 

cada uma das esferas de luz, desde o Grande Sol Central,  foi 

absorvendo os atributos da consciência de Deus,  e  

magnetizando à sua roda novelos de luz semelhantes a sua 

origem. 

 

Os atributos formavam anéis coloridos a que chamamos de 

Corpo Causal ou  Corpo da Primeira Causa. 



Separação das 

 esferas de Luz 

As chamas gêmeas partilhavam do 

mesmo padrão divino idêntico e da 

mesma missão comum, mas depois 

do Corpo Causal ter sido formado 

as chamas separaram-se com a 

finalidade de se moverem em 

direção à matéria. 

 

Cada uma delas formou um núcleo 

de uma Presença do EU SOU 

individualizada.   

Polaridade 

Masculina 

Polaridade  

Feminina 

Centelha 

Espírito 

Chamas Gêmeas 

Para maior aprofundamento  ler:  Almas 

Companheiras e Chamas  Gêmeas ,  de 

Elizabeth C.Prophet, - Ed. Nova Era e a 

História de sua Alma, também da mesma 

autora. 



Para conhecer mais sobre a SLB e os  

Ensinamentos dos Mestres Ascensos, 

visite nosso site: 

 

http://www.summit.org.br 
 

 


