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V - Existe uma analogia direta entre um Sistema, um Planeta, um homem e um 
átomo? (Continuação) 

 

Estes tópicos que vão da página 222 a 228, serão abordados nos estudos 72 a 74. 

 

Estudo 072 

V -Existe uma analogia entre um Sistema, um Planeta, um homem e um átomo? (Continuação) 

O homem  

Analisemos agora o homem segundo os mesmos conceitos utilizados para o átomo. 

a. Um homem tem forma esférica. Pode ser visto com um "círculo não se passa" esférico, uma 

esfera de matéria com um núcleo de vida no centro. Se considerarmos o Ego no centro do corpo 

causal, de forma ovoide, teremos a esfera, com o núcleo de vida no centro, sendo o ponto médio 

entre Espírito e matéria. O corpo astral com sua aura também é ovoide, o mesmo acontecendo 

com o corpo etérico e sua aura. 

b. Se o homem for olhado desde o plano búdico, será visto como quatro ovoides, o mais sutil (o 

causal) envolvendo o mental inferior, esse envolvendo o astral, esse envolvendo o etérico e 

dentro desse o corpo denso. Todos os ovoides são constituídos de átomos diferenciados, que se 

unem formando unidades mais complexas, com funções especializadas, como por exemplo os 

centros, até chegarem a formar o corpo. A vida da Mônada está ligada a cada átomo, a cada 

conjunto de átomos, ao corpo inteiro, vitalizando-os, conferindo a todos a vontade de viver e 

fazendo com que vibrem a uma determinada frequência, de acordo com o grau de evolução da 

Mônada e, em consequência dessa frequência, surge uma cor, que indica sua posição e o ritmo 

de seu ciclo de vida. 

c. O homem é caracterizado pela atividade e pelo dinamismo que consegue desenvolver em um 

ou mais planos inferiores (físico, astral e mental e manifesta as seguintes qualidades: 

1. Movimento de rotação, ou seja, cada encarnação sendo considerada um giro da roda da vida, 

em torno de seu polo egoico. 

2. Capacidade de discriminar ou seu poder de escolher, decidir e adquirir experiência. 



3. Capacidade de evoluir, com o objetivo de acelerar sua frequência e estabelecer contactos 

cada vez mais elevados. 

d. Contém em si mesmo os três princípios maiores: Vontade, Amor-Sabedoria-Razão Pura e 

Inteligência Ativa ou adaptabilidade, sendo que esse último se divide nos quatro menores, 

formando os sete no todo. Esses sete princípios são ativados e vividos individualmente no início. 

Posteriormente os quatro menores são sintetizados no terceiro, Inteligência Ativa, requerendo 

isso mais uma vivência. Em seguida vem a sintetização do terceiro no segundo e finalmente do 

segundo no primeiro. Com isso somam-se dez vivências ou princípios, que irão constituir as dez 

manifestações perfeitas. No momento apenas os quatro princípios menores estão ativos, fato 

comprovado pelas quatro espirilas ativas do átomo físico permanente, o que caracteriza o 

homem como o quaternário inferior. O quinto princípio, Inteligência Ativa (o terceiro contando 

a partir da Vontade, o primeiro) está despertando, o que leva ao despertar da quinta espirila. 

Portanto Manas está se desenvolvendo. 

e. O homem está regido pela Lei de Atração, evolui segundo a Lei de Economia e lentamente 

vem caindo sob o domínio da Lei de Síntese. A Lei de Economia comanda o processo material, 

do qual o homem não é muito consciente. A Lei de Atração regula suas ligações com outras 

unidades ou grupos. A Síntese é a lei de seu eu interior, a vida que anima a forma, ou seja, a 

Mônada manifestada dando vida à forma. 

f. O homem ocupa um lugar dentro do grupo formado pelas formas. Os grupos egoicos e os 

Homens Celestiais estão formados pelo conjunto de homens e Devas. 

g. O homem responde ao estímulo externo: 

1. Estímulo pelo fogo por fricção tríplice (elétrico, solar e por fricção), que afeta a forma externa. 

2. Estímulo pelo fogo solar (magnético), que age sobre sua vida subjetiva ou interna. Esta sua 

vida interna provém de seu grupo egoico, ou seja, de sua Alma, que pertence a um grupo de 

Almas. Mais tarde essa vida virá diretamente do Homem Celestial, de cujo corpo é uma célula. 

3. O efeito combinado dos dois estímulos conduz ao crescimento e desenvolvimento contínuos, 

propiciando a chegada do fogo elétrico da Mônada. 

Consequentemente o homem é caracterizado por: 

I. Sua forma esférica, visível pela forma esférica de seus átomos, suas células, a maioria de seus 

órgãos e a forma ovoide de seus corpos sutis. Seu "círculo não se passa" é exato e perceptível. 

II. Sua organização interna. Toda a sua esfera de influência está em desenvolvimento. 

Atualmente tal esfera é limitada e seu campo de atividade pequeno. À medida que seu corpo 

egoico for se desenvolvendo, o núcleo de vida Monádica (a Alma), que se encontra no seu 

centro, dilata seu raio de controle, até controlar e dominar todo o conjunto de suas formas. 

III. Sua atividade vital ou aquilo que ele pode expressar em determinados momentos de 

autoconsciência ou o controle que exerce sobre sua tríplice natureza inferior, os corpos físico, 

astral e mental. 

IV. Sua sétupla economia interna, o desenvolvimento de seus sete princípios, expressos pelas 

sete espirilas do seu átomo físico permanente e, finalmente, sua síntese nas três maiores. 

V. Sua eventual síntese interna, sob a ação paulatina e progressiva das três leis, as sete (pelo 

desmembramento da terceira em quatro) nas três e finalmente as três em uma, quando passa 



a ser Vontade, enriquecida com todas as qualidades adquiridas ao longo de seu grande ciclo 

evolutivo. Então a Vontade transforma-se literalmente em Sacrifício, com o sentido de tornar 

sagrado (do latim sacer, sacra, sacrum - sagrado e facere - tornar). 

VI. Suas relações com o grupo. 

VII. Seu desenvolvimento de consciência, de resposta ao contacto, que implica no aumento da 

capacidade de percepção, donde a suprema importância de usar todos os sentidos, pondo neles 

a mente e do poder de análise do que é percebido, conforme já foi explicado, quando estudamos 

os centros e os sentidos. 

Ficou bem clara a analogia entre o átomo e o homem. Há semelhança de características, funções 

e metas, porém no homem elas se expressam em áreas e campos bem mais elevados e amplos, 

com muito maiores complexidades e relações. 

Portanto vale a pena se esforçar para evoluir, pois a Glória espera os Valorosos que se dispõem 

a lutar. 

No próximo estudo demonstraremos as analogias com o Homem Celestial. 

 

Estudo 073 

V - Existe uma Analogia entre um Sistema, um Planeta, um homem e um átomo? 

(Continuação) 

O Homem Celestial  

Iremos aplicar agora a Lei de Analogia ao Homem Celestial ou Logos Planetário. 

a. Seu corpo físico pode também ser visto como tendo forma esférica. Os globos físico (planeta) 

e de matéria sutil totalizando sete e constituindo um esquema, são todos esféricos. O esquema 

todo é esférico, como também seu "círculo não se passa". Esse esquema é seu corpo físico 

cósmico, análogo ao corpo físico do homem e ao átomo físico. Cada esquema tem sete cadeias, 

ou seja, ele se renova sete vezes, num processo de aperfeiçoamento do Homem Celestial que 

se expressa pelo esquema. As sete cadeias de um esquema são sete fases ou ciclos menores de 

uma encarnação do Logos Planetário, assim como o homem tem vários ciclos em uma 

encarnação física. Vemos aí a semelhança de processo entre as encarnações do Homem Celestial 

e do homem, com as diferenças de detalhes desse processo, ou seja, vemos a analogia em seu 

real significado. Isso é assim, para que, ambos, Homem Celestial e homem, vivam e adquiram 

experiências, para evoluírem. Para o Homem Celestial, seu corpo físico cósmico abrange as 

matérias física, astral e mental, que não constituem princípios para Ele, mais as matérias búdica, 

átmica, monádica e adi, estando sua Consciência física focalizada na matéria búdica atualmente, 

com ativação das matérias superiores, à medida que for evoluindo. Quando nós, homens, nos 

tornarmos plenamente conscientes na matéria búdica, estaremos contribuindo para a ativação 

da consciência física do Logos e para sua evolução. 

b. Assim como o corpo físico do homem é constituído por células, que reunidas formam órgãos, 

que por sua vez se organizam em sistemas, que juntos e integrados são o corpo físico, 

igualmente o Logos Planetário possui células em seu corpo físico, que são o conjunto de Devas 

e homens, que vibram ao ritmo de Sua nota chave e respondem ao compasso de Sua vida, sendo 

ambas, nota chave e compasso de vida, resultantes das Suas qualidades, principal e subsidiárias, 



Suas intensidades e Seu nível evolutivo. Essa dependência em nada afeta ou restringe a nossa 

liberdade, pois somos livres para evoluir depressa, caso queiramos e seguir para fora do 

esquema e até do Sistema Solar, como veremos mais tarde, quando entrarmos no estudo dos 

sete caminhos, no final do Tratado. A Sua Vontade de ser é que mantém todo esse conjunto de 

entes, Dévicos, humanos e os reinos inferiores, unidos como uma unidade, assim como é a 

vontade de ser da Mônada via Alma, que mantém as células do corpo físico coesas como uma 

unidade no homem. Quando se olha um esquema de globos a partir do plano astral cósmico, ele 

é visto como uma esfera de vida de uma beleza indescritível, vibrando maravilhosamente, 

segundo sua capacidade. Esse ritmo vibratório depende da atividade do Ser cósmico (o Homem 

Celestial) que anima o esquema. A visão do esquema de Vênus, o mais adiantado, é a mais bela 

do Sistema Solar. Todo esquema planetário tem sua cor, resultado de sua frequência, sua 

velocidade de órbita em torno do Sol, que é fixa durante um certo tempo, conforme o ciclo de 

vida dentro do grande ciclo logoico solar ou mahamanvatara. De fato sabemos pela Astronomia 

que os planetas orbitam em torno do Sol com velocidades diferentes, segundo as leis de Keppler. 

Além disso a rotação em torno do próprio eixo varia de planeta para planeta, como também o 

sentido da rotação e o ângulo de giro em relação ao Sol. Vênus por exemplo gira em sentido 

oposto ao da Terra e seu ângulo de giro em relação ao Sol é de 110 graus, enquanto a Terra tem 

um ângulo de 23 graus (seu eixo norte-sul está orientado para a estrela Poláris, a alfa da Ursa 

Menor). 

c. Da mesma forma com que o homem se caracteriza pela atividade em um dos três planos 

inferiores, físico, astral e mental, o Homem Celestial se caracteriza pela Sua atividade em um 

dos três planos cósmicos inferiores, físico, astral e mental cósmicos. Com a evolução o homem 

passa a ser plenamente autoconsciente nos três, igualmente o Logos Planetário será 

plenamente autoconsciente fisicamente nos planos átmico, monádico e adi, que para Ele são 

subplanos físicos (os subplanos etéricos cósmicos). O homem também terá de desenvolver plena 

autoconsciência nos subplanos físicos etéricos, o que deverá ocorrer num globo etérico do 

esquema. Um aumento de atividade e vitalidade do conjunto de homens (a humanidade 

encarnada e desencarnada) nos três planos inferiores, provoca um aumento de atividade nos 

planos búdico e acima, afetando a consciência do Logos. Essa interação entre a Vida que anima 

o Logos (a Mônada do Homem Celestial) e se expressa pelos seus veículos, as vidas (as Mônadas 

humanas) que se expressam pelos homens e as vidas que se expressam pelos átomos, é 

misteriosa e maravilhosa. O Homem Celestial, em seus níveis correspondentes, manifesta 

analogamente as seguintes propriedades: 

1. Movimento de rotação (não é movimento físico) cíclico ou atividade particular cíclica ao redor 

da roda da Sua Vida, um esquema planetário e portanto ao redor do Seu polo egoico, 

considerando um esquema planetário com as sete cadeias uma encarnação física cósmica. 

2. Capacidade de discriminar ou poder de decidir e escolher, para adquirir experiências. Os 

Homens Celestiais utilizam Manas ou faculdade de entender, escolher e rechaçar (por isso Eles 

são chamados Divinos Manasaputras) e assim adquirirem conhecimento e autoconsciência. 

Desenvolveram essa capacidade (Manas) em kalpas ou sistemas solares anteriores. Agora se 

servem dessa conquista para produzirem certos efeitos específicos e conseguir determinadas 

metas. 

3. Capacidade de evoluir, aumentar a frequência vibratória, adquirir conhecimento e 

estabelecer contactos. Este aumento de frequência é progressivo e gradual, avança de um 

centro a outro, como no caso do homem e das espirilas do átomo. Seu objetivo é conseguir a 

estabilidade dos contactos entre si e sintetizar Suas entidades em uma Entidade Una, 



conservando simultaneamente a plena autoconsciência ou autocompreensão individualizada, 

ou seja, não perdem a noção de individualidade. 

d. O Homem Celestial contém em Si três princípios maiores - Vontade, Amor-Sabedoria-Razão 

Pura e Inteligência Ativa - que se manifestam pelos sete princípios, tão frequentemente tratados 

nos livros ocultistas, pelo desmembramento do terceiro em quatro, para, na fase da perfeição 

final, sintetizar os quatro no terceiro, o terceiro no segundo e este no primeiro, constituindo o 

dez da perfeição. 

Cada Homem Celestial tem sua coloração primária ou princípio principal, pelo qual se destaca, 

como o homem e o átomo. O homem tem como coloração primária ou princípio mais em 

evidência a do Homem Celestial, de cujo corpo é uma unidade. Tem também outros dois 

princípios maiores (igual ao Homem Celestial) e sua diferenciação nos sete, já explicada. O 

átomo físico permanente tem como princípio e coloração primária a do raio do Ego do homem 

em cujo corpo físico se encontra. Essa cor manifesta-se como vibração, a qual estabelece o ritmo 

das três espirilas maiores e das sete menores. 

Nos Homens Celestiais somente quatro princípios manifestam-se em certa medida, embora um 

dEles encontra-se mais avançado que os outros e seu quinto princípio vibra adequadamente, 

outros estão em processo de aperfeiçoar o quarto. Esse mais avançado é o Logos do esquema 

de Vênus. O Homem Celestial do nosso esquema, da Terra, vibra seu quinto princípio em certa 

medida, melhor dizendo, está em processo de despertá-lo para a vida, resultado de sua forte 

relação com o Logos do esquema de Vênus. Seu quarto princípio, nesta quarta ronda ou ciclo e 

neste quarto globo, a Terra, está desperto, embora não funcione ainda como o fará na próxima 

ronda. Grande parte das dificuldades que existem hoje no planeta deve-se à entrada em 

atividade da quinta vibração ou princípio, a mais elevada, a qual estará completa e transcenderá 

na próxima ronda. Essas dificuldades são devidas à luta entre o princípio devocional e o mental. 

Os homens apenas devocionais, que insistem em viver unicamente emoções, sem si quer usar 

um pouco a mente, resistem tenazmente ao advento da visão mental. Aí está a explicação para 

o intenso crescimento das religiões hoje em dia. Eles não querem aceitar que as religiões têm 

de ser científicas, que o sexto raio é tão importante quanto o quinto. Podemos aqui aplicar 

também a analogia existente entre o homem e o átomo, embora sem exatidão, ou seja, quando 

o homem começar a ativar sua quinta espirila, sua capacidade mental crescerá visivelmente, 

tornando-se seu átomo físico permanente intensamente radioativo, não tanto, é lógico, quando 

as sete estiverem ativas. Nessa fase de transição surgirão problemas para o homem. Manas 

atingirá seu ápice e sua glória na próxima ronda, para os homens que conseguirem escapar do 

grande expurgo (o grande Dia do Juízo). 

Aqui encerramos nosso estudo, continuando no próximo com a analogia com o Homem 

Celestial. 

 

Estudo 074 

V - Existe uma analogia entre um Sistema, um Planeta, um homem e um átomo? (Continuação) 

O Homem Celestial (Continuação) 

Continuemos com o estudo da aplicação da Lei de Analogia ao Logos Planetário ou Homem 

Celestial. Ele está regido pela Lei de Atração, já transcendeu a Lei de Economia e está passando 



rapidamente para a influência da Lei de Síntese. Para comprovar essas afirmações temos o 

gradual e crescente controle, com base nos seguintes fatos: 

Primeiro - A Lei de Economia é a lei primária do átomo. A Lei de Atração está assumindo o 

controle do átomo, o que pode ser observado pela radioatividade, que é resultante do aumento 

de partículas subatômicas no núcleo do átomo químico (o átomo dos cientistas, para diferenciar 

do átomo físico primordial). Esse aumento de partículas é consequência do aumento do poder 

de atração dos átomos físicos primordiais, que são as partículas subatômicas, pela ação da Lei 

de Atração. A Lei de Síntese só é sentida fracamente pela vida do átomo ou o minúsculo ente 

que se expressa pelo átomo. Constitui a Lei da vida. Os efeitos práticos dessa lei no átomo só 

serão percebidos pela Ciência no futuro. As novas propriedades conseguidas não só pelos 

Químicos como pelos Físicos, como os polímeros e o transistor, são resultantes da Lei de Síntese. 

No caso do transistor, a dopagem do germânio e do silício permite que eles se tornem 

amplificadores e controladores da corrente elétrica, permitindo o estupendo avanço da 

tecnologia não só de telecomunicações como de informática, com seu imenso leque de 

aplicações. No caso dos polímeros, temos o tecido inteligente. 

Segundo - A Lei de Atração é a lei primária do homem. A Lei de Economia é uma lei secundária 

para ele; rege a matéria de seus corpos. A Lei de Síntese começa a atuar e a fazer-se sentir 

paulatinamente. Que a Lei de Atração é a mais forte para o homem é um fato óbvio, pois uma 

de suas manifestações mais em evidência, embora ainda em nível inferior, é a intensa atividade 

sexual que impera hoje em dia. Mas já se observa a elevação do nível nos movimentos de defesa 

do ser humano, como da natureza. Quanto aos efeitos da Lei de Síntese, eles são percebidos 

pela utilização crescentemente intensa da mente por uns poucos no momento. Cabe lembrar 

que a Vontade se manifesta no corpo mental, para o homem. 

Terceiro - A Lei de Síntese é a lei primária do Homem Celestial. A Lei de Atração o domina 

totalmente e já transcendeu completamente a Lei de Economia. A comprovação de que a Lei de 

Síntese é a lei primária está no fato de que os Homens Celestiais estão saindo da polarização 

astral ou emocional, sob o ponto de vista cósmico, para ingressarem na mental, onde a Vontade 

irá se impor e sintetizar as qualidades adquiridas e ampliá-las. Quanto à Lei de Atração, é 

evidente seu domínio total, uma vez que os Homens Celestiais geram grupos naturalmente, 

sendo a humanidade como um todo um exemplo. 

Como já sabemos, o corpo físico denso, constituído pelas matérias física, astral e mental, não é 

um princípio para os Homens Celestiais, porque já transcenderam a Lei de Economia. A Lei de 

Atração rege o processo material da construção de formas. A Lei de Síntese constitui a lei de Seu 

Ser. 

f. Cada Homem Celestial sabe seu lugar dentro dos grupos logoicos e procura descobrir quais 

são suas posição e função entre os sete sagrados e, mediante a realização de seu propósito, está 

prestes a constituir uma unidade, ou seja, realizar plenamente a Lei de Síntese. 

 

g. Responde ao estímulo externo, não só de seus pares dentro do Sistema Solar, seus próximos, 

como de Entes Cósmicos de fora do Sistema, em particular as sete Plêiades, na constelação de 

Touro (ficam no pescoço do touro, astronomicamente falando). Da natureza dessas relações só 

os Iniciados têm noções, que logicamente afetam a humanidade, tendo grande influência na 

Astrologia, essa grande ciência, muito embora a quase totalidade dos astrólogos atuais teimem 

em ignorar essas relações, mantendo-se numa astrologia cristalizada. Essa resposta ao estímulo 

externo refere-se: 



• Ao estímulo elétrico, proveniente do Sol e simultaneamente dos planetas, afetando a parte 

física, ou seja, as formas. 

• Ao estímulo magnético, atuante em sua Vida subjetiva, ou seja, em sua Alma. Esta irradiação 

emana de fontes que estão fora do Sistema, como as Plêiades e os sete Rishis (Seres Cósmicos) 

das sete estrelas principais da Ursa Maior (as estrelas que formam a cauda da Ursa: Dubhe, 

Merak, Phekda, Megrez, Alioth, Mizar e Benetnash, respectivamente as alfa, beta, gama, delta, 

épsilon, dzeta e eta da Ursa Maior). 

Podemos observar os seguintes fatos: 

• O estímulo magnético do átomo físico permanente do homem emana do plano astral e mais 

tarde do plano búdico. 

• O estímulo magnético do homem emana do Homem Celestial no plano búdico (onde está 

polarizada a consciência física cósmica do Homem Celestial) e posteriormente no plano 

monádico. 

• O estímulo magnético do Homem Celestial emana de regiões de fora do Sistema Solar, o astral 

cósmico; o efeito unido de tais estímulos induz ao contínuo desenvolvimento externo. Essas 

regiões de fora do Sistema estão dentro da região maior que constitui o corpo do Logos Cósmico. 

É lógico que o nosso Logos Cósmico recebe influências de outros Logos (ou Logoi, se 

considerarmos que a palavra logos é grega e no grego clássico o plural de logos é logoi, todavia 

continuaremos a escrever esse plural como logos). 

Com referência ao homem, a elevação de nível das influências, por exemplo, do plano astral 

para o búdico, depende unicamente do esforço de cada um, podendo ser rápida para aqueles 

que efetuam o esforço necessário, como muito lenta para os mais inertes. 

O Homem Celestial é caracterizado por: 

I. Sua forma esférica, como já demonstramos. Seu "círculo não passa" durante a manifestação é 

preciso e perceptível. 

 

II. Sua disposição interna e Sua esfera de influência ou essa atividade animadora da cadeia 

planetária. Isto significa Sua capacidade de ação e atuação, resultante de Suas qualidades e de 

Sua Vontade, influenciando Seus Pares, os outros Homens Celestiais. 

 

III. O controle que exerce sobre Sua vida espiritual em um período dado, poder mediante o qual 

anima sua sétupla natureza. Esse controle nada mais é que o domínio da Mônada Logoica sobre 

seus corpos inferiores, como acontece com a Mônada humana, em nível mais baixo. A 

velocidade ou taxa de crescimento dessa influência é bem maior que a do homem sobre seus 

corpos inferiores. 

 

IV. Sua eventual síntese final dos sete nos três e dos três em um, cujo processo já foi explicado. 

Isto abarca o obscurecimento dos globos da cadeia e a fusão na unidade dos sete princípios que 

cada globo está desenvolvendo. Como são sete cadeias, deduzimos que ocorrem sete fusões, 

dando-se a última na sétima cadeia. 

 

V. Sua evolução sob as Leis e o desenvolvimento consequente. 

 



VI. Sua relação grupal, ou seja, seus relacionamentos entre si, agindo como grupo, para atingir 

as metas e objetivos do Logos Solar, do Qual são Colaboradores. 

 

VII. O desenvolvimento de Sua consciência e de Sua percepção. Aqui podemos fazer uma 

observação muito importante. Assim como nós, seres humanos, temos os mecanismos de 

percepção (os sentidos ou jnanaindriyas) e os de ação (carmaindriyas), para enriquecermos a 

nossa consciência, os Homens Celestiais também os possuem, análogos, porém muitíssimo 

diferentes. Nós temos de ampliar e expandir esses mecanismos, para dominarmos o meio 

exterior (não no sentido de domínio sobre os outros, mas domínio da matéria). Eles também 

têm de ampliar e expandir seus mecanismos de percepção e ação, para ampliar e expandir Sua 

consciência cósmica, para dominarem o meio exterior cósmico, dentro de sua esfera. 

Posteriormente irão dominar esferas mais elevadas. Procurar entender como são esses atos de 

perceber e agir desses Homens Celestiais, usando comparações com o nosso dia a dia, é uma 

meditação muito útil para o nosso desenvolvimento e expansão da nossa consciência. É lógico 

que teremos de fazer muitas modificações nas comparações e utilizar muito a capacidade de 

abstração. Embora difícil, mas não impossível, a utilidade desse exercício é flagrante. Para tudo 

o que é difícil, basta o primeiro passo, para que aos poucos o que é difícil se torne 

progressivamente fácil. 

Finalizando essa parte referente aos Homens Celestiais, lembramos que inevitavelmente as 

expressões "estímulo magnético e elétrico" conduzem aos fogos solar e elétrico, que são as 

bases de toda a manifestação, tanto do homem como dos Homens Celestiais. 

Aqui encerramos nosso estudo do Homem Celestial. No próximo estudaremos a Lei de Analogia 

aplicada ao Grande Homem Celestial, o Logos Solar. Há um universo de coisas referentes aos 

Homens Celestiais a ser explicado, o que faremos ao longo dos nossos estudos, dentro da 

sequência do Tratado sobre Fogo Cósmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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”. 


