
CÍRCULO INFINITO DE LUZ

EU SOU um Círculo Infinito de Luz.
EU SOU …Ascensionado e Livre!

EU SOU inclusivo em toda a Vida,
vivendo livre na Luz.

EU SOU ESSE EU SOU!

Dentro deste Círculo Infinito de Luz:

A Reunião da Humanidade Ascensionada,
Em união com os Reinos Reais de Anjos e Elementais,

Através do Poder Coesivo do Amor Divino
Unindo toda a Vida em seu Estado Ascensionado,

Agora emerge na Humanidade como o Tema e Forma
Pensamento deste Mês Sagrado e Ciclo do Zodíaco:

EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA

EU SOU a Ressurreição e a Vida …
aqui e agora, para

o Pagode  das Sete Pombas Brancas da Ascensão
e a inteira Força de Vida de nossa doce Terra!

Cada nível do Pagode agora ascende para o próximo
nível de seu Potencial Divino, empoderado para

se Elevar através dos Sete Chakras Solares
da Reunião da Humanidade Ascensionada,
elevando-se agora para seu próximo nível
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de Potencial Divino!

À medida que EU SOU elevado, toda vida é elevada
comigo!

EU SOU a Ressurreição e a Vida de meu Cristo
Interno!

EU SOU a Ressurreição e a Vida do Instrumento
Divino da Humanidade  …a Raça I AM!

À medida que EU SOU Ascendendo ao longo dos
Sete Chakras Solares de meu Rio Kundaline

para minha Consciência Solar  …  assim toda a

Humanidade e os Anjos e Elementais também
Ressuscitam comigo para a Eterna Luz!

EU SOU o Cristo Cósmico … posicionado  na Luz
junto com toda vida na Terra!

***
MODELO SAGRADO

DECLARAÇÕES RESPIRATÓRIAS
(vazio da personalidade e respirando como apenas

a Chama Eterna)

EU SOU Inspirando e Absorvendo o Rio Cósmico
do Princípio do Amor Divino fluindo

através da Consciência Solar!

EU SOU Expandindo e  Projetando o Rio Cósmico
do Princípio do Amor Divino fluindo

através da Consciência Solar!
***

AFIRMAÇÕES

EU SOU!
EU SOU esse EU SOU!

EU SOU a Chama de Alpha e Ômega!

Na Realidade desta Consciência Solar.
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EU SOU a cada vez mais crescente
intensidade de minha Luz!

EU SOU a cada vez mais crescente
aceleração de minha Luz!

EU SOU a cada vez mais crescente
amplificação de minha Luz!

EU SOU sempre dando poder à Luz
de minha Chama Eterna!

EU SOU a Chama da Imortalidade
expressando-se:

através da Próxima Onda de Vida Chegando!
através da Grande Inspiração Cósmica!
através da Dispensação do Sétimo Raio!
através do Raio Feminino revelado …
como também
através da Sexta e Sétima Raças Raízes
encarnando!

EU SOU tudo isso … a Chama de Alpha e
Ômega revelando Sua Presença em nossa

doce Terra através da Reunião da
Humanidade Ascensionada  … agora entrando

na Consciência Solar!

Eu vejo tudo isso através do Olho da
Liberdade Divina.

EU SOU tudo isso à medida que passo
através  do Olho da Liberdade Divina
para minha Libertação Espiritual,

Vivendo Ascensionado e Livre!

Dentro da Influência Celestial do Raio
Feminino Divino,

EU SOU a Sinergia Sagrada de Anjos,
Elementais e a Humanidade!

EU SOU a Reunião da Humanidade
Ascendente...
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Um com os  Reinos Reais de Anjos,
Elementais e Um com o

Conceito Imaculado de toda vida!

EU SOU um Sol! EU SOU um Sol do Sol!
EU SOU um Sol do Sol na Consciência Solar!

Como uma Chama Eterna e sua Infinita Luz
Radiante, EU SOU aberto  e receptivo

ao I AM Universal.
EU SOU o Guardião da Chama.

EU SOU esse EU SOU!

EU SOU o Átomo Permanente de uma
Vida Eterna na Luz para nossa doce Terra!
EU SOU o Átomo Permanente de uma vida
encarnada na Consciência Crística Solar!

EU SOU um Reino de Chama e  Luz!
Minha Chama queima Eternamente e

está sempre expandindo-se!
Minha Luz abençoa cada pessoa, lugar, condição

e coisa com tudo o que é
requerido  para sua Ascensão na Luz!

EU SOU o  Olho da  Liberdade Divina,
o Portal da Humanidade para a

Eterna Consciência  Solar!

E ASSIM É, AMADO I AM!

EU SOU um Reino de Chama e Luz!
Minha Chama queima Eternamente e

esta sempre expandindo-se!
Minha Luz abençoa cada pessoa, lugar,

condição e coisa
com tudo que é requerido / necessário para

sua Ascensão na Luz!
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EU SOU o Olho da Liberdade Divina,
o Portal da Humanidade para a

Consciência Solar Eterna!

E ASSIM É, AMADO I AM!

***
CONCEITOS ASCENCIONADOS

Amados, considerem isso. Na Consciência
Solar em desenvolvimento, enquanto em
encarnação, o tempo e espaço estão ainda
presentes … apenas mantidos em obediente
suspensão … até que sejam necessários
para a expressão física da forma. Esse é o
Poder de viver Ascensionado e Livre … onde
EU SOU Mestre do tempo e espaço (e não o
contrário). Também é o Poder de
Precipitação … a habilidade de colocar os
Padrões de Perfeição 'função-onda' dos Reino
de Luz dentro do tempo e espaço … e
portanto expressando-se na 'função-partícula'
(matéria e forma). Os Mestres Ascensionados
vivem além do tempo e espaço nos Reinos de
Luz de Padrões de Perfeição contínuos … mas
podem acessar o tempo e espaço, quando
seu Serviço a nossa doce Terra e sua
Humanidade os necessitarem. Agora nos
juntamos a Eles e tomamos nosso lugar como
parte da Grande Fraternidade/Irmandade de
Luz … vivendo vidas Ascensiondadas e Livres,
acessando o tempo e espaço quando
necessário … e de outra maneira habitando
na Chama Eterna e sua Infinita Luz Radiante
… dentro da Terra de Ilimitado Esplendor e
Infinita Luz! Contemplem isso como nossa
Libertação Espiritual!
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Humanidade  Ascendente …e …
Humanidade Ascensionada

Também, Amados, considerem isso. A
Reunião da Humanidade Ascensionada é o
Espírito Santo em ação … O Amor
manifestado em cada nível da vida na Terra.
Uma maneira de conceber a Reunião da
Humanidade Ascensionada era: 'todas as
pessoas certas e perfeitas, fazendo a coisa
certa e perfeita, na hora certa e perfeita, no
lugar certo e perfeito, na maneira certa e
perfeita' … qualquer que seja o nível atual de
suas Consciências! Vamos chamar isso agora
de Reunião da Humanidade Ascendente …
Correntes de Ascensão florescendo através de
todo o Pagode das Sete Pombas Brancas da
Ascensão. A Reunião da Humanidade
Ascensionada são aqueles que vivem
Ascensionados e Livres no cume do Pagode,
dentro de suas Chamas de Alpha e Ômega …
e um em Consciência Solar com a Hierarquia.
Isso é verdadeiramente um Serviço Espiritual
Despertado.

Esta Forma Pensamento é um Padrão de
Perfeição estabelecido para a Restauração de
nossa doce Terra! A Ressurreição e a Vida do
Plano Divino Original foi uma dádiva do
Amado Mestre Ascensionado Jesus e da
Dispensação do Sexto Raio. Este Padrão de
Perfeição agora também entra no tempo e
espaço … manifestando-se na vida diária.
Porque mesmo nas Esferas de Luz, a Grande
Inspiração Cósmica requer que a Ascensão
para o próximo nível de Consciência venha de
qualquer ponto de partida inicial… de
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qualquer lugar, de qualquer reino … do
Grande Sol Central aos Reinos (do Sétimo
Raio) do Corpo Causal em volta de nossa
doce Terra … às expressões individuais da
Humanidade e do Reino Elemental … qualquer
que seja o atual nível da Consciência ou
expressão.

Para acessar o pleno Momentum Cósmico
desta Verdade, viemos para este Serviço da
Luz vazios da personalidade, tempo e espaço
… para ser um canal para esta Ressurreição
de Padrões de Perfeição para toda a vida …
ao longo de todo o Pagode das Sete Pombas
Brancas da Ascensão. Isso é crucial, porque
estes Padrões de Perfeição 'função-onda' são
muito delicados, especialmente quando
entram no mundo da forma. Portanto, é
essencial mantermos Harmonia e Equilíbrio
em nossas Faculdades Criativas … agindo
como seu ponto de entrada para a forma.
Esse é nosso Instrumento Divino! Para nos
ajudar nisso, os Reinos Reais de Anjos
(incorporando o Espírito 'função-onda') e dos
Elementais (incorporando a forma
'função-partícula') servem conosco. Porque
eles são especialistas nisso e criados com
este propósito no seu Serviço à Terra. Esta
Sinergia Sagrada de Anjos, Elementais e
Humanidade assegura a Vitória deste
empreendimento e é uma das fundações da
Nova Era da Libertação Espiritual …
transpondo os Padrões de Perfeição
'função-onda' para manifestar a
'função-partícula' na vida diária!

Considerem isso como uma analogia. No
plano físico podemos nos posicionar na morna
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Luz Solar dos Amados Hélios e Vesta, que
nos abençoam com seus físicos Raios de Sol.
Essa é uma benção que todos nós
conhecemos e, numa escala maior, que
concede a vida física para Humanidade e o
Reino da Natureza. Imaginem-se agora
posicionados na Consciência Solar e
abençoados com os Raios Solares
Multidimensionais dos Amados Hélios e Vesta,
dos Amados Alpha e Ômega e dos Amados
Elohae e Ehoha … Raios Solares de Imensa
Luz vindos do Sol, Sol Central e Grande Sol
Central. Aqui nos deliciamos na Luz Solar
das Dimensões, Reinos, Esferas de
Frequências Mais Elevadas. Aqui nos foi
concedida uma Vida Eterna na Luz … além da
vida física na Terra! Aqui conhecemos a
Juventude e Beleza, Saúde e Bem-estar, tudo
na Terra de Ilimitado Esplendor e Infinita Luz!
E ainda podemos servir encarnados … para a
Glória de Deus Pai / Mãe 'expressada na
forma'… e nos apresentamos perante o
Conselho Kármico … que nos concedeu essa
atual encarnação!

Novamente, a Reunião da Humanidade
Ascensionada é uma Matriz
Multidimensional de Serviço da Luz muito
além daqueles de nós que conscientemente
ancoram e praticam estes Conceitos
Ascensionados. Isso inclui a Reunião da
Humanidade Ascendente … "as pessoas
certas e perfeitas, no lugar certo e perfeito,
fazendo a coisa certa e perfeita, na maneira
certa e perfeita na hora certa e perfeita". E
agora inclui a maioria da Humanidade,
cujo desejo é melhorar o mundo e
permitir que Ela revele seu Potencial Mais
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Elevado. Permanece somente uma pequena
minoria que ainda resiste vigorosamente a
este progresso para a Luz.

A Fé nesta Verdade desenvolve a Certeza
Divina da Vitória ... um Campo de Força
dentro do qual servimos. A Luz de Deus é
sempre Vitoriosa! Isso inclui a Reunião da
Humanidade Ascendente servindo 'em
sintonia’ com a Hierarquia Espiritual e a
Grande Fraternidade de Luz. Esta é a
Ordem Divina do Universo agora se
desdobrando na Terra. Esse é o
Alinhamento Divino de todos os Sóis …
incluindo a Chama Eterna dentro de cada
coração humano, mesmo que seja a mais
minúscula faísca emitindo a mais minúscula
Luz. Isso nos permite permanecer livres da
condenação, crítica e julgamento, porque
nunca sabemos realmente o que os outros
estão acrescentando, 'de sua própria
maneira', ao processo da Ascensão. Às vezes
uma crise acontece para que a Humanidade
possa ver o 'lado bom' … e se mover para
adiante através desta 'porta de oportunidade'
para uma compreensão de Frequência Mais
Elevada. Esses são todos os Eventos
Transformadores na Consciência nos
impulsionando para adiante!

Amados, considerem isso. Quando vazios da
personalidade, tempo e espaço (e
preenchidos com a Infinita Luz Radiante da
Chama Eterna) EU SOU tão feliz e
confiante quanto EU SOU entre
encarnações … como quando medito com
alegria dentro dos Templos Mestre
Ascensionados … ou mesmo quando me
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apresentei perante o Conselho Kármico e
aceitei esta encarnação. Nós todos
declaramos naquela hora que "eu desejo
servir à Luz, eu desejo me desviar da
natureza do ego … porque EU SOU tão
repleto de Luz e Entusiasmo e Determinação
que não posso fracassar!" Esse é nosso
Estado Ascensionado e Livre agora, à medida
que estamos posicionados em nossa Chama
Eterna e sua Infinita Luz Radiante aqui, em
encarnação. Afirmamos EU SOU esta
Chama Eterna … e então EU SOU sua
Eterna e Infinita Felicidade e
Entusiasmo!
E ASSIM É!

Vamos também considerar que não existe
maior chamado do que ter a consciência
desperta para Servir à Luz! Essa é nossa
pessoal Ressurreição e Vida … inteiramente
integrados em nossa Missão, assim como
cada Avatar antes de nós despertou para seu
Ministério! A Reunião da Humanidade
Ascendente agora inclui todo o bem do
mundo … as pessoas certas e perfeitas,
fazendo a coisa certa e perfeita! Mas mesmo
com a certeza desta progressão em todos os
níveis da Humanidade, ainda não existe
chamado maior do que ter a consciência
desperta para Servir à Luz … e ter
lealdade  apenas a esse chamado.

Outro conceito para considerar. Quando a
Ascensão da Quarta e Quinta Raças Raízes
acontecer, vão aparecer mais almas
encarnadas do que originalmente planejado
… um momento de ‘super população’. Mas
para a Ascensão coletiva da Quarta e Quinta
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Raças Raízes, é necessário a ‘reunião no
lugar' … na fonte onde a ‘grande queda’
aconteceu… quando em encarnação.
Assim, mais Almas da Quarta e Quinta Raças
Raízes deverão já estar encarnadas, mais do
que o Plano Divino original poderia conceber,
especialmente agora que os primeiros
pioneiros da Sexta e Sétima Raças Raízes já
estão encarnando.

As primeiras Três Raças Raízes nos aguardam
nos Reinos de Luz Ascensionados e Livres,
habitando com seus Manus. A Sexta e
Sétima Raças Raízes estão também
aguardando nos Reinos de Luz
Ascensionados e Livres … a oportunidade para
construir uma Vida Eterna na Luz, na Terra!
Quando a Quarta e Quinta Raças Raízes
estiverem todas reunidas em um Campo de
Força Ascensionado e Livre na Terra,
tudo já está de prontidão. E essa é nossa
Primeira Causa … nosso Serviço da Luz …
construir um Campo de Força
Ascensionado e Livre para a Quarta e
Quinta Raças Raízes inteiras! Depois a
causa, núcleo, efeito, registro e memória da
‘grande queda’ e tudo associado a ela
poderão ser transmutados para sempre … e
portanto, toda Humanidade encarnada pode
Ascender juntas, posicionadas na Luz de UMA
Raça I AM!

E, à medida que 'mais pessoas se reunirem
na Terra' e uma 'maior elevação de
Consciência continuar' … cada vez mais o
desequilíbrio passado aparece para ser
libertado e portanto, incluído nesta
'Transfiguração, Ressurreição e
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Ascensão em massa'. À medida que este
desequilíbrio do passado se revela, os
pensamentos, sentimentos, palavras e
memórias do passado vêm à tona 'como se
fossem reais agora'. Essa é uma fonte de
grande angústia, onde o desequilíbrio das
eras passadas (a queda de grandes
civilizações ou continentes inteiros e todos os
delitos subsequentes) parecem estar
presentes agora … como se estas energias
que requerem redenção representassem
eventos acontecendo aqui e agora … mesmo
que atualmente exista uma grande
aceleração na Consciência da
Humanidade. Isso causa confusão e grande
divisão na população.

Mas tudo isso faz parte de “a Ressurreição e
a Vida”. Primeiro há a experiência de 'uma
morte' … e depois o 'milagre da Ressurreição'!
Este processo está acontecendo ao longo do
Pagode das Sete Pombas Brancas da
Ascensão! Essa é a parte da Declaração do
Ano Solar de todos os Sóis em
Alinhamento Divino … pessoalmente para
nossos Sete Chakras Solares, como também
para nossas células, átomos e elétrons … mas
também para nossas famílias, comunidades,
cidades, nações e planeta … tudo em
Alinhamento Divino com o Conceito
Imaculado de Deus Pai / Mãe!

A Humanidade está numa encruzilhada. Pode
através do livre arbítrio escolher... estar em
Alinhamento Divino com o Potencial Divino …
ou escolher um potencial menor em outro
planeta e sua Raça em evolução (já em
formação e sendo povoado e sua ação
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vibratória muito mais lenta para depois
finalmente alcançar seu Potencial Divino).
Toda a Humanidade tem livre arbítrio e está
escolhendo! E solicitamos o enorme
reservatório do Momentum Cósmico da
Reunião da Humanidade Ascensionada e
o de nossa Hierarquia Espiritual para ver
as pessoas certas e perfeitas, no lugar certo e
perfeito fazendo a coisa certa e perfeita! …
para que toda a Humanidade rapidamente
escolha o Caminho da Libertação Espiritual,
Harmonia e Equilíbrio … e a Ascensão para o
Potencial Divino!

Este processo foi bem planejado pelo Senhor
do Mundo e toda a Hierarquia Espiritual … e
irá começar com ambas: a ‘grande reunião de
almas na Terra’ … e também a Ressurreição e
a Vida de todas estas Almas. E agora temos
ambos os processos em curso …
crescimento da população e uma firme
elevação de Consciência … até que a
Hierarquia Espiritual veja que temos um
‘número bastante de encarnados’ e um
‘nível bastante de Consciência elevada’...
e então teremos cumprido os requisitos
da Lei Cósmica para a Ascensão da Terra
e da Humanidade para seu Potencial
Divino!

E ASSIM É, AMADO I AM!

***
ENERGIA, VIBRAÇÃO E CONSCIÊNCIA DA
AMADA DEUSA DA LIBERDADE:

Amados, vocês veem uma semelhança de
minha Presença com a da 'Estátua da
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Liberdade no Porto de New York'. Mas agora
vocês se juntam a Mim ‘como a Estátua da
Liberdade no Porto da Humanidade' e sua
Nova Jerusalém, na medida que ela começa
sua jornada para a Consciência Solar. Juntos,
posicionados como o Campo de Força da
Liberdade, vocês mantém elevadas (em
'Consciência de Frequência Mais Elevada')
suas Chamas Eternas … enquanto ainda
dentro da vida encarnada na Terra … e
portanto, com a possibilidade de serem
vistas, sentidas, e acessíveis para toda a
Humanidade através da Visão Cristalina em
evolução, dentro de seu Olho da Liberdade
Divina se abrindo.

Este Olho que Tudo Vê permite que vejam
o Cristo Interno Solar uns dos outros,
habitem em Consciência Solar e lhes permite
ver os Anjos e Elementais … através da visão
emocional … através do Espírito Santo. Aqui
a Intuição de Frequência Mais Elevada vê
os Anjos e Elementais em sua 'função-onda'
… vistos a partir da Consciência Solar. Através
do Olho da Liberdade Divina vocês veem
dentro da Consciência Solar … e veem como
a Consciência Solar … como uma Presença
Celestial olhando para si mesma, meditando
em sua própria Divindade. Contemplem isso.
Aqui veem com Visão Cristalina a Chama da
Imortalidade expressando-se na Humanidade
… como a Próxima Onda da Vida Chegando!
Aqui veem a Chama de Alpha e Ômega,
desdobrando-se através da Revelação …
da Grande Inspiração Cósmica; da Sexta e
Sétima Raças Raízes; da Dispensação do
Sétimo Raio; e do Advento do Raio Feminino!
Com esta Sinergia, tudo está de prontidão!
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Vivendo na Liberdade da vida Ascensionada e
Livre vocês veem, sabem, sentem e aceitam
profundamente a plenitude de seus
Instrumentos Divinos. Aqui, veem os quatro
veículos encarnados e suas Faculdades
Criadoras servindo como quatro acólitos para
a Chama Eterna. Simultaneamente, aceitem
seus Sagrados Cristos Internos e seu
Ascendente Rio de Fogo Kundalini completo
… tudo ascendendo no mesmo continuum
espaço/tempo como Cristos Internos Solares
de Doze aspectos … no mesmo continuum
espaço/tempo de suas Poderosas Presenças I
AM … e os Reinos Ascensionados e Livres de
Seus Corpos Causais … e mesmo de Seus
Seres de Fogo Branco. Na Liberdade Divina
tudo está aqui e agora, na Terra!

A realização da totalidade e sincronicidade
deste Instrumento Divino … agindo como
Um na vida diária … lhes dá um pequeno
vislumbre da Consciência Solar. Começam a
conhecer este Instrumento Divino fora do
tempo e espaço, na vasta interconectividade
do I AM Universal! Depois, o conhecem ao
viver Ascensionados e Livres! Mantenham a
Verdade de vocês dentro do tempo e
espaço … e além do tempo e espaço! Essa
é a Inteligência de Deus Governando com
Amor Divino, que todos os Mestres
Ascensionados conhecem e agora Ressurge
na vida diária!

Na Consciência Solar existem Estados
Quânticos de pensamentos, sentimentos,
palavras e atos … tudo vivenciado nas
Frequências Mais Elevadas do que aquelas
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típicas que vocês conhecem. Assim como
existe a ‘matéria física dura', também existe
seu paralelo etérico de 'matéria Quântica',
logo além do estado físico (seus Corpos
Etéricos de Luz). Também, os sentimentos
Quânticos são aquelas emoções positivas o
'positivas', porque sentimentos negativos não
conseguem alcançar esta Frequência Mais
Elevada) logo além do estado do ego, que
agora podem se tornar mais comuns na vida
diária … por causa da abertura do Olho da
Liberdade Divina. Isso é Amor manifestado
… O Espírito Santo em ação!

Este Reino Quântico da Consciência Solar é
onde a Comunidade de Anjos serve à
Humanidade. Eles atraem vocês para cima,
na direção da Consciência Solar, ao lhes
permitir entrar em seus Estados de
Sentimento Solares … que carregam com
um grande Momentum Cósmico dentro de
Seus Corpos Luz de 'função- onda'. Eles os
saúdam como 'Ser de Luz para Ser de Luz '.
Visualizem e sintam isso, Um com as Legiões
Angélicas que servem à Reunião da
Humanidade Ascensionada. É uma Alegria
para Eles receber vocês em suas Dimensões,
Reinos, Esferas de Luz naturais, para que
possam ancorar estas experiências Divinas e
retornar para a vida diária a fim de expandir
e irradiar estas Emoções Quânticas na
Humanidade!

Nestes Gloriosos Estados de Sentimento,
afirmem: À medida que EU SOU elevado,
toda a vida é elevada comigo! À medida que
EU SOU Libertado, toda a vida é Libertada
comigo! À medida que EU vejo através do

16



Olho da Liberdade Divina, toda Humanidade
vê e sente a Consciência Solar comigo!
Esta Lei Divina de Reciprocidade é capturada
na Declaração Vitoriosa, na medida que o
Poder Coesivo do Amor Divino agora eleva
toda vida para seu Potencial Divino …
Humanidade, Anjos e Elementais
Ascendendo juntos! Vocês se tornam
Liberados para a Consciência Solar como a
Raça I AM, Um com os Anjos e Elementais!

A Liberação (através da Ascensão para o
próximo nível de Potencial Divino) chega uma
vez que ganhem suficiente Iluminação Divina.
Com isso, mais que 50% de suas energias
são enviadas em Harmonia e Equilíbrio.
Depois a balança se inclina no sentido da
Cascateante Força da Luz Divina, elevando
vocês fora do antigo ciclo kármico para a
brilhante alvorada da Nova Era da Libertação
Espiritual. E porque são Guardiões desta
Chama para o planeta, os efeitos desta Causa
retornam então para vocês como 'Potencial
Divino cumprido' … e portanto podem entrar
em seus Corpos Causais e expandir seus
Momentuns Cósmicos para sempre. Alcançar
isso dá sinal para o Chakra da Ascensão
começar a libertá-los do peso e da gravidade
na encarnação. E depois flutuar acima da vida
diária na frequência de suas Luzes  Divinas!

Até então, as energias que retornam como
menores do que seus Potenciais Divinos,
expressando-se como karma (uma energia
em movimento), são vivenciados como
difíceis ‘oportunidades de aprendizado’ na
vida diária. Mas agora, nesta Nova Era da
Libertação Espiritual, este karma pode ser
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transmutado pelo Fogo Sagrado, antes que
ele possa agir, manifestar-se ou ser
sustentado por mais tempo … como a
Reunião da Humanidade Ascensionada é
treinada para fazer. Essa é a Chama da
Liberdade Cósmica em ação. E por isso EU
SOU Grata para sempre!
E ASSIM É, AMADO I AM!

ENERGIA, VIBRAÇÃO E CONSCIÊNCIA
DOS AMADOS ELOHIM ORION E
ANGÉLICA:

Amados, EU SOU os Elohim do Amor
Cósmico, um Campo de Força Divino muito
maior do que uma emoção … mas através do
sentimento contém todos os Filhos do Amor
… Adoração, Gratidão, Reverência,
Misericórdia, Compaixão e Perdão, tudo nos
Níveis Quânticos … que culminam no Poder
Coesivo do Amor Divino que cria e liga o
Universo para sua Consciência de
Unidade. Eu venho para alinhar a Reunião da
Humanidade Ascendente com este Princípio
do Poder Coesivo do Amor … a fundação
de toda criação em qualquer Dimensão, Reino
ou Esfera de Luz! Bem-vindos para este
Abraço Solar!

Vamos visualizar um Rio Cósmico de Amor
Divino fluindo através da Consciência Solar. É
um Rio que flui para um infindável Oceano …
mas também um Rio que flui para fora deste
Oceano. Essa é a Eterna Inspiração / Expiração
do Cosmos. Uma vez entrando na Consciência
Solar, vocês podem sentir que estão no pleno
fluir do Momentum do Rio … ou podem se sentir
na quietude das Profundezas Cósmicas deste

18



Oceano. Quando uma pessoa entra neste
Estado Iluminado, é como se o Rio começasse a
fluir diretamente através dela ... embora Ele
continue também a fluir através de toda
Consciência Solar ... o tempo todo, presente
em todas as partes. Ela se torna o Rio … e ela
se torna seu Oceano Infinito.

Isso pode ser descrito como o Grande,
Grande Silêncio interno dentro de suas
Chamas Eternas … e o Momentum Divino de
sua Infinita Luz Radiante fluindo
poderosamente para dentro e para fora, na
direção da atenção e foco de vocês… e sobre
suas Sagradas Respirações. Sentir e conhecer
isso é tornar-se um Instrumento Divino … o
Estado Ascensionado e Livre. Este Campo
de Força Cascateante de Amor Divino é
o Espírito Santo ... a verdadeira ‘Terceira
Pessoa' da Santíssima Trindade... como falado
na Bíblia.

O Espírito Santo é Energia, Vibração e
Consciência. Nos tempos Bíblicos, o Espírito
Santo era visto como uma “Pessoa Sagrada”,
uma visualização que a humanidade da época
podia entender... apresentado como uma
Dádiva enviada diretamente por Deus para
cada Alma que aceitasse a Iluminação
Crística. Depois, mais tarde, esta 'Terceira
Pessoa da Santíssima Trindade' começou a
ser vista como 'a Pomba'. Isso é
compreensível, porque a forma de uma
pomba não foi apenas uma dádiva da Canção
Divina (Tom), Beleza e Paz … mas 'uma
Pomba com suas asas abertas', como foi
realmente mostrada pelo Arcanjo no começo
da Era Cristã, também é uma aproximação
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direta com a ‘função-onda’ eletrônica. E
agora, com a Consciência elevada da
Humanidade, este Campo de Força do
Princípio do Amor Divino 'função-onda' está
sendo valorizado além das restrições do
tempo e espaço.

Em um determinado nível, este Rio Cósmico
de Amor Divino se ancora no plano da Terra
como o Templo de Amor Cósmico dos Elohim
do Terceiro Raio (no Monte Robson nas
Montanhas Rochosas ... assim como outros
Raios Cósmicos se ancoram em vários 'pontos
de poder' em volta do globo). Pode ser
visualizado como um enorme, espiralante
cilindro de intenso rosa do Princípio do Amor
Cósmico … ancorado através da proteção de
uma imensa montanha, diretamente no Sol
Eterno de Igual Pressão no centro da Terra.
Em outro nível, este Campo de Força se
ancora dentro de cada Chama Eterna da
Humanidade … como faz cada Raio Cósmico.
Esta Verdade somente vem para a Visão
Cristalina quando entram na Consciência
Solar… usando o Terceiro Olho
tornando-se Divinamente Libertados.
Aqui começam a ver e conhecer tudo, o
tempo todo, em cada momento … porém
tudo dentro do Grande Silêncio da Paz Eterna.

A experiência desta Realidade
Multidimensional é mais sentida do que vista
… e só é compreendida quando centrada na
Chama Eterna e sua vasta interconectividade
com o I AM Universal. Contemplem isso em
meditação. É o Princípio do Omnisciente,
Omnipresente e Omnipotente Amor Divino. E
este Rio Cósmico de Amor Divino os convida,
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varrendo-os para seu grande Oceano …
quando entram nos Doze Aspectos da
Divindade … para vivenciar a Unidade dentro
da Consciência Solar.

O Rio Cósmico de Amor Divino expressa-se
de maneira muito prática na vida diária …
auxiliando na criação da Reunião da
Humanidade Ascendente … como as
pessoas certas e perfeitas, fazendo a
coisa certa e perfeita, na hora certa e
perfeita, no lugar certo e perfeito, na
maneira certa e perfeita! Estes são os
'laços do bem' que criam o Santo Graal …
dentro e através de toda a Humanidade
… para o qual jorram as grandes Forças
Cósmicas. Ele expande a Essência do Espírito
Santo … especialmente quando invocando e
depois antecipando o Amor manifestado!

Regozijem-se neste 'processo' … também
regozijem-se na antecipação e expectativa da
Humanidade em sua manifestação. Talvez
nem sempre possam observar este Princípio
do Amor manifestando-se externamente
como a Reunião da Humanidade Ascendente
… mas a Fé sabe que é assim! E com esta
Fé, permaneçam sintonizados com cada
Cristo Interno Solar… permanecendo em
constante Sagrada Comunhão com suas
Poderosas Presenças I AM e a Unidade com
toda a vida. E então 'o Caminho' torna-se
claro para toda a Humanidade ser incluída na
Grande Inspiração Cósmica … através do
Serviço da Luz Ascensionado e Livre
expandindo este Campo de Força do bem
sincronizado!
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E com este Serviço da Luz, o Rio Cósmico de
Amor Divino agora flui através da
Humanidade com uma força cada vez maior
… através dos esforços não vistos e
despercebidos por todos aqueles 'que
desejam fazer o bem' dentro da Humanidade.
E eles todos são, cada um de sua própria
maneira, os seres 'iluminados' …'as pessoas
certas e perfeitas, fazendo a coisa certa e
perfeita, na hora certa e perfeita, no lugar
certo e perfeito, na maneira certa e perfeita'
… mesmo se não estiverem externamente
conscientes disso … e talvez especialmente
se não estiverem conscientes disso! Então,
nenhum ego ou orgulho espiritual poderá
impedir o perfeito fluir do Amor Coesivo para
a Humanidade … em qualquer 'nível da vida'
estas Almas servem para elevar a vida! Essa
é a Natureza do Amor que flui para o mundo!

Elas talvez saibam que são motivadas apenas
por um propósito de melhorar as coisas …
em suas famílias ou comunidades locais … ou
mesmo em suas nações … sem que esse
motivo tenha de alguma forma cunho
'espiritual'. São pessoas que estão
'magnetizando outras para cima' em Energia,
Vibração e Consciência, através de seus
pensamentos, sentimentos e atos. Elas estão
no fluir do Rio Cósmico do Amor Divino
expressando-se na Terra … o desdobramento
'muito prático' da Chama de Alpha e Ômega
na vida diária. Mas para aqueles que
transitam num Caminho Espiritual claro, este
Rio Cósmico de Amor Divino é alcançável
quando se tornam vazios da personalidade …
especialmente vazios da condenação, crítica e
julgamento … para que possam ser
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preenchidos com todos os Estados Quânticos
do Amor que flui através da Consciência
Solar. Regozijem-se com isso!

A Invocação Vinde, Espírito Santo …
vinde! coloca este Fluir Cósmico do Princípio
Cósmico de Frequência Mais Elevada do Amor
em prática … para qualquer pessoa, lugar,
condição e coisa. Às vezes, na vida diária,
parece que a Humanidade é dirigida por
sentimentos irracionais de natureza
desequilibrada. A Hierarquia Espiritual tem
falado frequentemente que a natureza de
sentimento é a mais poderosa das Faculdades
Criativas encarnadas. Então, é compreensível
que a Humanidade muitas vejas seja
'conduzida por seus sentimentos' em vez de
por pensamentos racionais. Isso parece para
muitos 'irracional à primeira vista' … e se
torna especialmente perigoso quando a
Humanidade é guiada pelo medo. Mas então
imaginem uma Realidade onde a Humanidade
é 'magnetizada para diante' pelas Emoções
Divinas ... irradiadas pelos Anjos e
Espíritos Elementais como também pelos
Mestres Ascensionados e Seres
Cósmicos. Isso é para ser visualizado
dentro do Rio Cósmico de Amor Divino que
flui através da Humanidade. Essa é a maneira
através da qual vocês podem visualizar e
sentir o Espírito Santo … o que já podem
vivenciar em meditação elevada.

Esse é o Poder Coesivo do Amor Divino,
unindo toda vida em seu Estado
Ascensionado … afirmado em nossa
Declaração Ascensionada e Livre … como
também no Campo de Força do Ano Solar,
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para ser continuamente assimilado e
ancorado na vida diária … com cada
Respiração Sagrada da Reunião da
Humanidade Ascensionada em seu Estado
Ascencionado e Livre. Isso são vocês
vivendo a própria Verdade … e clareando o
Caminho para que outros vejam … e depois
vivenciem seus Instrumentos Divinos!

E ASSIM É, AMADO I AM!

***
UMA AFIRMAÇÃO DA VERDADE dentro do
Serviço da Luz Ascensionado e Livre … dada
neste momento atual perante de Deus Pai /
Mãe  … e o Conselho Kármico:

Amada Hierarquia Espiritual: Em Gratidão
pela oportunidade da encarnação, eu prometo
minha Lealdade e Amor somente para a
Chama Eterna e sua Infinita Luz Radiante!
Meus quatro veículos encarnados (físico,
etérico, mental e emocional) são os
Guardiões desta Chama, os quatro acólitos
que servem em seu Altar. Isso mantém
minha bússola espiritual constantemente
apontada em direção da Ascensão de toda a
vida … alcançando todo o Potencial Divino
em cada momento desta Grande Inspiração
Cósmica. Minha promessa é manter Harmonia
e Equilíbrio em meus veículos, para que eles
expressem somente a Irradiação dos Padrões
de Perfeição emitidos através da Ilimitada Luz
de minha Chama Eterna!

A Chama Eterna sobre meu Altar é Deus em
Ação … o Fogo da Imortalidade ancorado
na Terra. Esse é meu Mais Elevado
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Propósito e meu Chamamento. Para atingir
este fim, eu crio continuamente para mim
mesmo uma vida de Harmonia e Equilíbrio.
Deixo ir o ego, o orgulho e a ambição das
coisas externas … e reivindico apenas uma
vida anônima 'bem vivida' para honrar esta
Chama Eterna. Esse é o objetivo de minha
vida, meu Serviço à Vida e minha Ascensão
na Luz! Assim, posso servir em qualquer
condição que cumpra meu Potencial Divino …
e também cumprir minha Harmonia e
Equilíbrio!

Eu agora me posiciono no Olho da Liberdade
Divina … olhando para nossa doce Terra com
imensa Misericórdia, Compaixão e Perdão … e
olhando internamente para a infindável
expansão da Consciência Solar, Maravilhado
e Reverência Temerosa! Enquanto este
Instrumento Divino evolui, EU SOU mantendo
meus quatro veículos elementais saudáveis,
puros e fortes … com minhas Faculdades
Criativas dirigindo esta Chama Eterna e sua
Infinita Luz Radiante para pessoas, lugares,
condições e coisas … e elevando cada um
para seu Potencial Divino de viver na sua
própria Libertação Espiritual!

Eu prometo manter a perspectiva dos quatro
acólitos elementais que servem apenas 'ao
Mestre interno' … o Cristo Interno Solar de
Doze aspectos que dirige esta Chama Eterna
em Unidade com a Poderosa Presença I AM.
EU SOU a Milagrosa Presença Atuante em
ação! Eu me esforço para ser vazio da
personalidade do ego, tempo e espaço …
porque a Chama Eterna e sua Infinita Luz
Radiante são produtos da Realidade
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Original além da personalidade, tempo e
espaço … os Reinos Mestre Ascensionados.
Como todos os Seres Ascensionados e Livres,
eu me delicio com meu serviço para o Mestre
da Luz interna e dedico esta encarnação à
Alegria deste serviço.

EU SOU vazio da personalidade … e portanto
vazio do mundo da ilusão. Eu me lembro
continuamente de minha Origem Divina,
onde minha Poderosa Presença I AM escolheu
projetar um de seus Raios Celestiais na
'função-partícula' … para vivenciar as
Fronteiras de Perfeição expandindo-se na
densidade da matéria. Este Raio Cósmico se
ancora dentro da forma e se manifesta como
minha Chama Eterna … trazendo a
Consciência para a matéria. Esta é a
Chama de Alpha e Ômega que depois
expressa os Sete Raios Crísticos dentro da
forma … meu Rio Kundalini que corre através
dos Sete Chakras Solares e de minha Coroa
de Sete aspectos dos Elohim.

Quando plenamente desenvolvido, este Rio
Kundalini se torna meu Caminho para a
Consciência Solar … para que eu possa
completar o círculo e retornar aos Reinos de
Luz Multidimensionais de Doze aspectos, ao
longo do mesmo Raio Cósmico (Cordão de
Prata) no qual eu originalmente desci para
forma. Eu agora sei que posso fazer isso
mesmo enquanto ainda encarnado. E o faço
para toda vida … porque o Pagode das Sete
Pombas Brancas da Ascensão está agora
plenamente abraçado dentro de meus Sete
Chakras Solares de meu Rio Kundalini. À
medida que EU SOU elevado, toda a vida é
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elevada comigo! Tudo isso está baseado em
minha Lealdade à Chama Eterna e sua
Infinita Luz Radiante. Eu me lembro que
minha Luz Radiante é composta do fóton
'carregador de força' que transmite o Poder
Coesivo do Amor Divino unindo toda vida
dentro do Pagode das Sete Pombas Brancas
da Ascensão para seu Estado Ascensionado …
para seu próximo nível de Potencial Divino.

Meu Serviço da Luz se torna global quando
feito através da Reunião da Humanidade
Ascendente, que é todo o bem do mundo
em sincronicidade ... as pessoas certas e
perfeitas, fazendo a coisa certa e perfeita, na
hora certa e perfeita, no lugar certo e
perfeito, da maneira certa e perfeita! E é
criado com e alimentado pelo Poder Coesivo
do Amor Divino, unindo toda vida em seu
Estado Ascensionado … que se expande
com cada Respiração Sagrada!

Eu agora envolvo este Serviço em meu Manto
de Invisibilidade … a proteção anônima não
vista … sabendo que a energia de baixa
frequência não pode ver, encontrar ou afetar
minha Aura de Frequência Mais Elevada nem
seus veículos. Os quatro acólitos de minha
Chama Eterna permanecem livres deste
desequilíbrio, na medida que eu mantenho
meu foco e atenção em minha Chama Eterna
e sua Infinita Luz Radiante. EU SOU
Construindo o Ser Divino, Construindo a
Consciência Divina e Construindo uma
Vida Eterna na Luz!

ESTA É MINHA VERDADE E EU AFIRMO
QUE É ASSIM!
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E, ASSIM É, AMADO EU SOU!
***
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