
Novembro de 2022
CÍRCULO INFINITO DE LUZ

EU SOU um Círculo Infinito de Luz.
EU SOU…Ascensionado e Livre!
EU SOU inclusivo de toda a vida,

vivendo Livre na Luz!
EU SOU O EU QUE SOU!

De 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:

GRATIDÃO

Pois  EU SOU uma Chama Eterna,
existindo na Paz do Grande Silêncio Solar.

Que EU SOU sua  Infinita Luz Radiante , e eu possa
brilhar essa Luz aqui, ali e presente em toda parte.

Que eu tenha a oportunidade de existir no Universo e, além disso,
que eu tenha a oportunidade de servir a Terra e sua Humanidade.

COMO UM SOL DO SOL, EU BRILHO PARA A GLÓRIA DE DEUS!

Como um Sol do Sol, eu brilho em gratidão ao Reino Elemental.
Como um Sol do Sol, eu brilho em gratidão ao Reino Angélico.
Como um Sol do Sol, brilho em gratidão à Humanidade, pela

oportunidade de fazer parte da Maior Redenção
já conhecida no Sistema Solar… ou no Universo!

EU SOU A CHAMA CÓSMICA DA GRATIDÃO.



DECLARAÇÕES RESPIRATÓRIAS
(vazio da personalidade e respirando apenas como Chama Eterna)

EU SOU Inspirando e Absorvendo o Momentum Cósmico de Gratidão... a porta
aberta para todas as outras Bênçãos Divinas.

EU SOU Expandindo e Projetando o Momentum Cósmico de Gratidão... a porta
aberta para todas as outras Bênçãos Divinas.

AFIRMAÇÕES

EU SOU a Chama Cósmica da Gratidão, existindo dentro
da vasta interconexão do Amor Divino!

EU SOU GRATO...pois

EU SOU uma Chama Eterna,
existindo na Paz do Grande Silêncio Solar.

EU SOU sua Infinita Luz Radiante e eu posso
brilhar essa Luz aqui, ali e em toda parte presente.

Que eu tenha a oportunidade de existir no Universo e, além disso,
que eu tenha a oportunidade de servir a Terra e sua Humanidade.

EU SOU grato por ter Vida, Respiração e Consciência.
EU SOU Grato por minha Chama Eterna me conceder a

Divina Inteligência Governante do Amor Divino,
a Chama Trina em ação... como

Divino Diretor do Fogo Sagrado.

COMO UM SOL DO SOL, EU BRILHO PARA A GLÓRIA DE DEUS!

Como um Sol do Sol, eu brilho em gratidão ao Reino Elemental.
Como um Sol do Sol, eu brilho em gratidão ao Reino Angélico.
Como um Sol do Sol, brilho em gratidão à Humanidade, pela

oportunidade de fazer parte da Maior Redenção
já conhecida no Sistema Solar… ou no Universo!

EU SOU grato pela  minha Chama da Imortalidade  que ancora a Energia,
Vibração e Consciência de Deus Pai/Mãe…que

verdadeiramente, EU SOU Deus em Ação!



EU SOU grato por minhas Faculdades Criativas de pensamentos, sentimentos,
palavras e ações poderem irradiar a Luz desta Chama Eterna

... ancorando sua Energia, Matéria e Inteligência Divinas.

EU SOU grato por me conhecer como um Sol Radiante de Amor, Sabedoria e
Poder, em vez de experimentar o

mundo impondo seu desequilíbrio sobre mim.

EU SOU grato por perceber que isso é o Cristo em Ação!

EU SOU GRATO PELA
REUNIÃO DA HUMANIDADE ASCENDENTE!

EU SOU grato que isso inclua o
Campo de Força de toda a bondade do mundo.

EU SOU grato que isso inclua todas as
Energias Ascendentes, presentes em todos os lugares.

EU SOU grato pois a Reunião da Humanidade Ascendente inclui todas 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!

EU SOU grato que a Reunião da Humanidade Ascendente esteja em
Sagrada Comunhão com os Reinos Reais de nossos

Amados Anjos e Elementais.

EU SOU grato que a Reunião da Humanidade Ascendente esteja em
Sagrada Comunhão com a Grande Fraternidade de Luz,

assim como a Hierarquia Espiritual... que guia o
desenvolvimento da Consciência na Terra.

EU SOU uma Chama de Gratidão, grato porquê:
EU SOU a Reunião da Humanidade Ascendente.

EU SOU a Reunião de toda a bondade do mundo.
EU SOU a Reunião Coletiva de todas as Energias Ascendentes.

EU SOU a Reunião das Hostes Angélicas que amplificam toda a bondade.
EU SOU a Reunião de todos os Elementais que manifestam este Campo de Força.

EU SOU grato pelo Raio Único da Poderosa Presença I AM que anima a Vida e
Consciência neste mundo denso de formas.

EU SOU grato pela Chama Trina de Amor, Sabedoria e Poder e sua Libertação
Espiritual, que trago ao mundo.



EU SOU grato pela Inteligência de Deus Governante do Amor Divino
... a Chama da Imortalidade que me guia através do meu dia,

como um Servidor da Luz no Caminho da Ascensão.

EU SOU grato pelo Primeiro Raio e os Fogos Sagrados
da Fé, Poder, Proteção e Causa Primeva.

EU SOU grato pelo Segundo Raio e os Fogos Sagrados da
Compreensão, Iluminação de Deus e Sabedoria.

EU SOU grato pelo Terceiro Raio e os Fogos Sagrados do
Amor Divino e todos os atributos do Espírito Santo.

EU SOU grato pelo Quarto Raio e os Fogos Sagrados da
Pureza, Transfiguração, Ressurreição e Ascensão.

EU SOU grato pelo Quinto Raio e os Fogos Sagrados de
Cura, Música e a Visão Cristalina do Olho Que Tudo Vê.

EU SOU grato pelo Sexto Raio e os Fogos Sagrados da
Devoção, Sagrado Ministério e a Natureza Crística.

EU SOU grato pelo Sétimo Raio e os Fogos Sagrados da
Transmutação, Misericórdia, Compaixão, Perdão e
a Cerimônia da Nova Era de Libertação Espiritual!

Sou grato pelos Doze Aspectos da Divindade e pelos
Fogos Sagrados das Doze Casas do Sol, no

desenvolvimento da minha Consciência Solar!

EU SOU grato por  ser  Guiado, Guardado e Protegido nesta encarnação por
Anjos, Elementais e Mestres Ascensionados.

Eu invoco e afirmo esta Proteção... diariamente!

EU SOU grato por minha Chama Eterna, ancorando sua
Energia, Vibração e Consciência Divina no mundo.

EU SOU Grato por sua Infinita  Luz Radiante que contém a Energia, Matéria e
Inteligência para criar meu Corpo de Luz, assim

como brilha dentro das células, átomos e elétrons de meus
veículos físicos, etéricos, mentais e emocionais,

permitindo o Potencial Divino encarnado.

EU SOU grato por minhas Faculdades Criativas de
pensamentos, sentimentos, palavras e ações, para que eu possa Co-criar

os Padrões de Perfeição inatos dentro da Luz... na vida diária.



EU SOU grato pelo Manto de Luz da Poderosa Presença I AM... a Aura de
Proteção ao redor de minha presença na Terra.

EU SOU grato pelo Anel que Nada Passa de Relâmpagos  do Cristo Cósmico
envolvendo-me  por 'mais de 3.000 metros em todas as direções',

enviado por Lord Michael e pelo Poderoso Elohim Hércules:
um Círculo e Espada de Chama Azul na minha frente,

atrás de mim,  em ambos os lados , acima e abaixo de mim!

EU SOU grato pelo Manto de Invisibilidade ao redor do meu Campo de Força
pessoal... de modo que sou visto apenas pelas Forças da Luz.

EU SOU grato...EU SOU grato …EU SOU GRATO!

E ASSIM É, AMADO EU SOU!
*****

CONCEITOS ASCENSIONADOS

Amados, sejamos gratos pelo Serviço de Luz. Sejamos gratos que nosso foco da
vida diária não é o desequilíbrio do mundo exterior... nem o desequilíbrio de
pessoas, lugares, condições e coisas em nossas próprias vidas... mas sim nas
Origens Divinas da Humanidade e na Restauração do Plano Divino . Sejamos
gratos por nossa consciência ser de uma perspectiva Eterna Solar/Cósmica e não
das fragilidades temporárias do ego no nível mundano. Sejamos gratos por termos
a Harmonia e o Equilíbrio para viver na vida diária, mas não nos deixarmos
intimidar por ela ... estar no mundo, mas não pertencer a ele ... e manter nosso
foco no Serviço à Causa Primeva.

E em vez de o 'serviço' se tornar um 'dever a cumprir' em tempos difíceis, sejamos
gratos pela oportunidade de ascender da matéria/substância densa de volta à Luz
... uma oportunidade não encontrada em nenhum outro lugar do Universo. Esta é
uma oportunidade, como obter um treinamento especializado, que permitirá para
sempre e eternamente maior serviço e compreensão durante a Eternidade de nosso
serviço contínuo à Luz... não importa em quais outras Dimensões, Reinos, Esferas
de Luz servimos. E além de nosso Processo de Ascensão pessoal, sejamos gratos
por termos sido escolhidos (pelo Conselho Cármico) para ter a oportunidade de
estar encarnados agora, neste Momento Cósmico... de fazer parte da maior
Redenção que o Universo já conheceu. Pois isso permitirá a maior expansão de
nosso eterno Serviço de Luz.

Sejamos novamente gratos por conhecermos as Origens Divinas das coisas e para
o caminho de retorno , bem como a Restauração ativa desses Padrões de
Perfeição. Sejamos gratos porque através da Inteligência Divina Governante do
Amor Divino de nossa própria Chama Trina, temos a oportunidade de nos



tornarmos Diretores Divinos do Fogo Sagrado. Sejamos gratos por conhecermos a
experiência de nossa Chama da Imortalidade... porque mesmo em meio ao
tumulto da vida diária, podemos escolher permanecer na Paz da Grande Quietude
Solar... como uma Chama Eterna e como sua Infinita Luz! Esta é a nossa Paz
Divina!

Vamos afirmar nossa gratidão juntos posicionados... na Chama Cósmica da
Gratidão. A partir daqui, visualizemos Deus Pai/Mãe originalmente projetando
um Raio Cósmico de sua Chama Eterna, através do Universo Multidimensional.
Em coordenadas particulares, específicas e precisas de Energia, Vibração e
Consciência, este Raio se manifesta como Fogo Sagrado dentro do mundo da
forma/substância/matéria. E sejamos gratos por este universo físico ser apenas
um dos infinitos potenciais possíveis, das infinitas coordenadas possíveis de
Energia, Vibração e Consciência!

Sejamos gratos por estarmos (EU SOU - ESTOU) neste ponto do Potencial
Universal, no que vemos ao nosso redor como todo o vasto universo físico.
Começou com a Grande Expiração Cósmica e continua a existir como sua vasta
interconexão. No Serviço de Luz, nossas variáveis   de Cocriação e na
compreensão do Universo, são Energia, Vibração e Consciência. Na física
clássica, estudando apenas o universo físico, as variáveis   da vida são energia,
massa e velocidade (como na famosa equação E=MC²) …ou, na termodinâmica,
as variáveis   são temperatura e pressão. Identificar variáveis   relevantes é o que
diferencia o Serviço de Luz de outras ciências que se concentram em descrever
apenas o universo físico e suas leis únicas da física. Mas agora entendemos as
variáveis   de onde o espírito cruza a matéria ... então nossas variáveis   e
coordenadas serão diferentes do que se o Universo fosse apenas matéria.

Essas variáveis   estabelecidas por Deus Pai/Mãe no início (conhecidas como
'Vontade de Deus') também descrevem a criação do Sol Central no centro de uma
Galáxia, o Sol no centro de um Sistema Solar e… nosso Sol do Sol encarnado no
planeta. E este Plano Divino ao longo dessas coordenadas floresceu na Terra
através das três primeiras Raças Raízes, enquanto a Humanidade Ascendente e
Livre aprendeu a Co-criação através da Governante Inteligência do Amor Divino
de Deus  dentro de seu próprio Instrumento Divino... sua Chama da Imortalidade.

Vamos brilhar nossa Gratidão no Instrumento Divino original como um Sol do
Sol... uma Chama Eterna e sua Infinita Luz Radiante. Nós a vemos florescer em
sua expressão como o Um (Raio da Poderosa Presença I AM na Terra), o Três (os
aspectos da Chama da Imortalidade), o Sete (Sóis dos Chakras e o Rio ascendente
do Fogo Kundalini), os Doze (Casas do Sol) ... e novamente o Um (O Indivisível
Fluir da Totalidade  do I AM Universal)!

Então vamos expandir esta meditação sobre Gratidão para incluir a Chama da
Imortalidade do planeta, da Terra Ascensionada e Livre. Assim como nos
visualizamos como o Sol do Sol, agora vemos o Sol da Terra ... sua Chama Eterna



e sua Infinita Luz Radiante. Aqui vemos, sentimos e aceitamos profundamente a
Reunião da Humanidade Ascendente como representando a Mãe Terra ... como
um planeta girando em seu Eixo Divino na vasta interconexão do I AM Universal.
Aqui nós vivenciamos coletivamente nosso Encontro como um Planeta
Ascendente. Aqui sabemos que EU SOU vazio do mundo ... vazio de todas as
pessoas, lugares, condições e coisas do mundo. A partir desse Ponto de Origem,
percebemos 'EU SOU apenas um Planeta Ascendente'! EU SOU apenas a Chama,
e seus Padrões de Perfeição manifestados de Energia, Vibração e Consciência.
Aqui vemos, sentimos, aceitamos profundamente e nos tornamos coletivamente a
Chama da Imortalidade da Amada Mãe Terra.

Em seguida, expandindo ainda mais essa visualização. Vemos a Terra
Ascensionada e Livre repleta de Vida Elemental, cumprindo seu Potencial Divino
de expressar Padrões de Perfeição em 'função de onda'... na forma de 'função de
partícula'! Em seguida, visualizamos a aura de nosso planeta cheia de Hostes
Angélicas expandindo todo o Poder do Espírito Santo por toda a vida. E
finalmente, a Chama Eterna da Terra contém a grandeza potencial de toda
bondade dentro da Raça da Humanidade ... todas as Energias Ascendentes que
irradiam das Faculdades Criativas de pensamentos, sentimentos, palavras e ações
da Humanidade Ascendente! Tudo isso é a Chama Eterna da Terra... sua Presença
Eterna!

Então vamos relaxar nesta visualização planetária, de modo a mantê-la dentro de
sua Harmonia e Equilíbrio natural. Nós nos tornamos esta Chama Eterna e
conhecemos nossa Unidade com a Reunião da Humanidade Ascendente, com os
Reinos Reais de Anjos e Elementais... e então, além, para o Cosmos... Um com a
Chama no Centro do Sistema Solar (Helios e Vesta)... e a Chama Eterna no centro
da Galáxia (Alfa e Ômega) … e além, para todas as Chamas Eternas, presentes
em todos os lugares! E aqui nos conhecemos em muitas dimensões ... como
Chamas Eternas na Paz do Grande Silêncio Solar.

E à medida que construímos um forte momentum ao longo desta meditação,
vemos, sentimos e aceitamos profundamente a Realidade de todos os Sóis em
Alinhamento Divino. Sentimos que esta experiência se estende desde o Grande
Sol Central até cada elétron brilhante dentro de nosso Ser de Fogo Branco,
Poderosa Presença I AM, Corpo Causal e Cristo Interno Solar... e finalmente até
cada átomo brilhante em nossos veículos encarnados e todo o domínio físico. Esta
é a experiência expandida de Ser um Sol do Sol ... brilhando como uma Chama
Eterna e sua Infinita Luz Radiante nos níveis Multidimensionais do nosso Ser... e
do Universo! E por isso, EU SOU Eternamente Grato!

Isto é o que EU SOU!
E EU SOU o que EU SOU!

E ASSIM É, AMADO EU SOU!
*******



ENERGIA, VIBRAÇÃO E CONSCIÊNCIA DOS AMADOS Hélios e Vesta …
Deus Pai/Mãe deste Sistema Solar

Amados, nós os enviamos para a criação como Filhos da Luz … como um Raio de
Luz … um Raio do Potencial Divino. O Universo se expande porque a Luz se
ancora como Chama, que irradia Luz, que então novamente se ancora como
Chama, que então irradia mais Luz... e no Infinito a Jornada da Criação
prossegue!

Queridos, a ciência definirá 'potencial' como uma energia (...'a energia
armazenada em um objeto por causa de sua posição relativa a um estado
estacionário'). A ciência pode se referir a vários tipos de energias, como forças
gravitacionais dentro do universo físico. Mas na Co-criação Espiritual, nos
referimos às Energias Espirituais dentro do Potencial Divino. O Potencial
Espiritual é criado no exato momento em que nossas Chamas Gêmeas (de Deus
Pai/Mãe) se encontraram em união na criação da Chama da Imortalidade,
enviando um Filho da Luz ao nosso Sistema Solar. E as "forças em ação" que se
alinham para desenvolver tal Potencial Divino são aquelas já incorporadas nessa
Chama Eterna. Em vez de nos referirmos à gravidade, massa ou velocidade,
poderíamos dizer que o Potencial Espiritual está ao longo das coordenadas de
Energia, Matéria e Inteligência... encontradas dentro de toda Luz que compõe o
Indivisível Fluir da Totalidade do I AM Universal.

Vamos ver o Serviço de Luz Ascensionado e Livre como a compreensão e o
desenvolvimento do Potencial Divino. Este processo é semelhante aos pais dentro
da Humanidade que observam o potencial de seus filhos. Eles então o nutrem,
para que o potencial possa ser ..realizado…percebido. Seja um potencial artístico,
musical, atlético, acadêmico ou outro numa criança, isso requer foco, aplicação
rítmica, prática e centramento. O propósito dos Ensinamentos Ascensionados e
Livres é realizar nosso Potencial Espiritual enquanto encarnados no mundo da
forma. Também é realizado através do mesmo processo de foco, aplicação rítmica,
prática e uma finalidade específica. Chamamos isso de Processo de Ascensão.
Assim como orientar as crianças no desenvolvimento de seu potencial, também
desejamos uma vida diária harmoniosa e bem equilibrada enquanto fazemos esse
treinamento... uma vida externa equilibrada à medida que desenvolvemos nosso
Potencial Divino Interior. Aqui, harmonia e equilíbrio interagem.

E assim como o potencial inato em uma criança, nosso Potencial Divino pode
assumir muitas formas ou caminhos, mas requer o mesmo processo para se
desenvolver. E mesmo depois da 'Ascensão' (do mundo da forma) permanece
um conjunto infinito e eterno de caminhos para desenvolver ainda mais nosso
Potencial Divino. O Processo de Ascensão do universo físico é apenas um
capítulo desse Processo de Ascensão eterno e multidimensional, mesmo enquanto
simultaneamente desenvolve o potencial dentro do mundo da forma, na vida
diária. Isso segue o Caminho Óctuplo do Buda... modo de vida correto, equilíbrio
correto da vida interior/exterior, etc.



A grande dádiva é encontrar a Harmonia e o Equilíbrio para desfrutar o caminho
dentro de ambos os reinos, simultaneamente ...o mundo da forma e o Universo
Espiritual Multidimensional. No Plano Divino Original, explorar ambos os reinos
enquanto encarnados na Terra pretendia ser seguro e agradável. E assim foi nas
três primeiras Raças Raízes. Então veio o grande sacrifício (acolher os
retardatários para permitir uma oportunidade para sua Ascensão) ... e depois disso,
a eventual 'grande queda' na Consciência. E agora nosso propósito é retornar ao
Plano Divino e permitir que ambos os caminhos (interno e externo) estejam livres
de desequilíbrio... tanto seguros quanto agradáveis   em termos de Energia,
Vibração e Consciência.

Equilibrar a realidade física e espiritual é delicado durante os estágios avançados
do Processo de Ascensão. Os sentidos externos tendem a se tornar mais sensíveis,
pois seu propósito original é Irradiar Luz e seus Padrões de Perfeição (ao invés de
absorver informações da vida diária). E para alguns, isso pode se tornar uma
experiência bastante intensa... até que os sentidos sejam ritmicamente treinados
para se curvarem em direção à Chama Eterna e seu infinito Potencial Divino. Os
sentidos espirituais tendem a ser sutis e, portanto, às vezes difíceis de descobrir...
ou mesmo assim, mais difíceis de seguir. Mas é por isso que o Processo de
Ascensão do mundo da forma é uma oportunidade única dentro do I AM
Universal. É verdadeiramente uma 'escola de pós-graduação' no eterno
desdobramento de nosso Potencial Espiritual. Onde colocamos nossa atenção, é o
que  nos tornamos!

Os conceitos de 'Infinito e Eterno' são difíceis para a mente exterior... então é
melhor se esvaziar desses conceitos em vez de se frustrar com eles. Em todas as
principais religiões, Deus Pai/Mãe é visto como 'sem começo e sem fim' (por
exemplo, Alfa e Ômega na Bíblia). Portanto, isso também faz parte de nossa
prática rítmica mensal... vazio da personalidade, vazio de tempo e espaço... e
vendo apenas o eu e a vida diária como uma Chama Eterna e sua Infinita Luz
Radiante. É assim que nós, como Pais Divinos, vemos todos os nossos Filhos da
Luz. Agora pedimos a vocês que se vejam desta mesma Maneira!

E ASSIM É, AMADO EU SOU!

*****

ENERGIA, VIBRAÇÃO E CONSCIÊNCIA DA AMADA MÃE MARIA:

Amados, eu gostaria de cumprimentá-los em termos práticos como uma mãe...
enquanto caminhamos juntos, permanecendo na Luz! Então, vamos pensar em
férias. É quando queremos nos afastar do estresse da vida cotidiana e encontrar
uma sensação de paz… ou possivelmente encontrar uma aventura agradável
afastada das rotinas diárias comuns. 'férias' é 'esvaziar o estresse'... tornar-se vazio
da personalidade e de suas pessoas, lugares, condições e coisas... e a partir daí,



entrar em um novo senso do eu, no qual encontramos paz e renovação, através
natureza, em amigos ou em outras culturas. Então, vamos sair de férias
permanentes da personalidade! Em nossa prática espiritual (de nos tornarmos
vazios da personalidade, do tempo e do espaço), vamos tirar 'férias no Acelerador
Atômico' dentro da Chama Eterna, viajando para a Terra do Esplendor Ilimitado e
da Infinita Luz ... para a paz e aventura de Construir o Eu Divino, Construindo a
Consciência Divina e Construindo uma Vida Eterna na Luz!

Em nossas férias, vamos também praticar a Gratidão. Vamos considerar aqueles
que viveram antes de nós este desejo de 'desocupar o ego' e focar apenas na
Construção do Eu Divino. Vamos honrar nossos ancestrais. Quando falamos do
Pagode das Sete Pombas Brancas da Ascensão, lembre-se que um pagode
(templo) é onde guardamos as relíquias de nossos Ancestrais. Nossas 'relíquias'
espirituais são os Campos de Força de Energia, Vibração e Consciência deixados
para nós pelos Grandes que nos precederam ao longo deste Processo de Ascensão
na Terra... bem como aqueles presentes deixados para nós dos Reinos de Luz de
Frequência Superior... tudo para nosso Serviço de Luz aqui na Terra. Todos esses
Campos de Força e Dádivas estão dentro do Pagode das Sete Pombas Brancas da
Ascensão!

Queridos, entrar no ciclo de vida na Terra requer uma linhagem de veículos
reprodutivos, aos quais nos referimos como nossos pais, seus pais e pais de seus
pais, etc. Esta é a ancestralidade de nossa 'família biológica'. Expressa como nossa
genética, que codifica o equilíbrio necessário do 'karma que exige sua liberdade'...
bem como os Dons Divinos que correm ao longo dessa herança familiar
específica. Pense nisso! Tanto os Dons quanto o karma são contemplados em
associação com o karma e os Dons dos outros... e como eles estão interligados
entre família e comunidade. Este é um processo muito complicado e
multidimensional ao longo de muitas gerações, um processo governado pela
Sabedoria Infinita de nosso Amado Conselho Cármico.

O Conselho Cármico é composto por sete membros da Hierarquia Espiritual, que
supervisionam as oportunidades para o Processo de Ascensão dentro da
Humanidade. Isso Inclui oportunidades após a passagem da vida na Terra e o que
melhor atende às necessidades contínuas de desenvolvimento espiritual e
compreensão entre encarnações... e então, após o período apropriado de descanso
e treinamento, oportunidades de reencarnação no mundo. O Conselho Cármico
deve equilibrar as necessidades do Manu da atual Raça Raiz para encarnar essas
Almas, bem como decidir quem pode entrar na sala de aula da Terra proveniente
das Almas órfãs que foram aceitas nas Evoluções da Terra para a oportunidade de
ganhar o Ascensão… e então também supervisionar os Servidores de Luz de
muitos Planetas e Sistemas Ascensionados que se candidatam para servir na
Redenção de nossa doce Terra. Você pode ver porque se refere a ser um privilégio
estar encarnado neste Momento Cósmico!



Mas além da ideia de honrar nossos ancestrais, considere por que o Chakra da
Ascensão está na base da coluna, como o glorioso Sol Branco. Ele Representa a
Pureza Original de Intenção do Plano Divino ao apresentar uma oportunidade de
alcançar a Ascensão do plano físico (através de um veículo reprodutivo) ... bem
como uma oportunidade incorporada para atualmente ajudar na Redenção da Terra
neste Momento Cósmico. Ao honrar nossos ancestrais físicos e espirituais, somos
gratos a ambos … para ganhar o privilégio da encarnação, nossos pais têm que
concordar! Lembro-me bem desta Cerimônia quando fui escolhida entre vários
candidatos a Mãe na encarnação do Amado Jesus.

E então, prosseguindo em nossa Espinha Solar, somos gratos que todos os Sete
Raios estão incorporados em nossos veículos na Terra como nossos Sete Chacras
Solares... da Chama da Ascensão, ao Sol do Fogo Violeta, ao Sol da Paz no Plexo
Solar, ao Foco de Amor do Espírito Santo no Chacra do Coração, à Voz do
Grande I AM no Chacra da Garganta, à Visão Cristalina, a Jóia de Esmeralda no
Terceiro Olho... e finalmente no topo o Lótus de Mil Pétalas no Chacra da Coroa e
a completa Iluminação de Deus! Somos eternamente gratos por encarnar os Sete
Raios do Santo Ser Crístico . Pois a partir desse ponto de desenvolvimento,
progredimos para a jornada de nossa Consciência Solar de Doze Aspectos. E por
atualmente alcançar este ponto em seu Potencial Espiritual, EU SOU muito
Grato!

Mais uma vez, vamos também honrar nossa Ancestralidade Espiritual... aqueles
Seres da Iluminação de Deus que construíram o Caminho que podemos seguir.
Estas podem ser as figuras conhecidas que fundaram as maiores Religiões... ou as
figuras desconhecidas e anônimas que não obtiveram reconhecimento externo,
mas sem as quais certos caminhos para o Divino não teriam se aberto. Podemos
agora nos referir a qualquer um desses Seres como nossos Antepassados
  Espirituais, aqueles que se encarnaram em veículos Elementais (como por
exemplo nosso Instrutor do Mundo, Amado Kuthumi como São Francisco de
Assis) ou encarnaram sua Energia, Vibração e Consciência através de um Avatar.

Também podemos nos referir a esses Seres da Iluminação de Deus como a Grande
Fraternidade da Luz... muitos dos quais podem não ter reconhecimento externo,
mas que fizeram sua Ascensão e agora servem nos Retiros e Templos de nossos
Gurus mais conhecidos... Chohans dos Raios, os Arcanjos, os Elohim e outros
Grandes Seres Cósmicos que servem a Terra. Muitos da Grande Fraternidade da
Luz também servem em todo o Sistema Solar de Hélios e Vesta, bem como na
Galáxia de Alfa e Ômega. Façamos uma pausa e expandamos nossa gratidão a
todos esses Grandes Seres. Honramos o Caminho, a Verdade e a Vida vivida pelo
Amado Jesus, quando se ofereceu para ser o Avatar do Cristo Cósmico. Honramos
o Grande Senhor Krishna e os Ensinamentos Védicos originais e nosso Amado
Senhor Gautama e toda a linhagem de Budas Cósmicos que fluíram através desses
Ensinamentos (o Caminho do Meio, o Caminho Óctuplo, etc.) Nós os honramos
por construir o Trajeto, o Caminho, o Processo de Ascensão. Quanto à atual
Hierarquia Espiritual, ela começou com o Amado Sanat Kumara e progrediu até



nossa atual Hierarquia Espiritual e toda a Grande Fraternidade da Luz. Esses
Grandes Mestres encarnaram em todas as Raças, Culturas e Continentes e nos
deixaram Ensinamentos que hoje honramos. Honramos o próprio Caminho... o
Tao, o fluxo natural da vida em seu próprio Processo de Ascensão ... se pudermos
nos alinhar com ele... quando 'vazios da personalidade' e livres do ego que nos tira
desse Caminho natural.

Vamos honrar os presentes Eventos Transformadores na Consciência que guiam 'o
Caminho' aqui e agora... a quebra de velhas cristalizações de pensamentos,
sentimentos, palavras e ações... e a Construção da Consciência Divina, passo a
passo ao longo das gerações. Aqui não apenas os Grandes Seres auxiliam nesta
Transformação, mas também o Reino Elemental... revelando o Caminho da
Harmonia e Equilíbrio com a Natureza ... enquanto ela corrige o desequilíbrio
criado através do ego-personalidade . Honramos os Campos de Força do Coração
de Deus Pai/Mãe (o Amado Fogo Violeta e outros Fogos Sagrados), que também
auxiliam na transformação do legado kármico do ego. E como alguém que serve a
partir de um Veículo Feminino, vamos honrar e ser gratos pela transformação do
desequilibrado Raio Masculino com o Campo de Força do Raio Feminino que está
chegando... bem como sua expressão através das vindouras Sexta e Sétima Raças
Raízes. Tanta coisa para agradecer!

Honramos a nova Dispensação do Sétimo Raio para substituir os padrões
cristalizados que seguiram seu curso, agora substituídos pela Nova Era de
Libertação Espiritual. Honramos a Chama da Imortalidade encarnada em nós...
pois este é o milagre da vida eterna ... mesmo na encarnação física. A Chama da
Imortalidade incorpora dentro de nós os Campos de Força da Harmonia e
Equilíbrio, Juventude e Beleza, Saúde e Bem-Estar, Força e Vigor, assim como
Simplicidade e Simetria. Tal é o Dom Divino de nossa Cura, das criações de
angústia, doença e envelhecimento do ego. Vamos honrar a Chama da
Imortalidade e sua linhagem de volta ao Deus Pai/Mãe no Sol, Sol Central e
Grande Sol Central.

E como mãe, eu honro e sou muito grata a você ... a Reunião da Humanidade
Ascendente! E ASSIM É, AMADO EU SOU!

*****

A. O CAMINHO ÓCTUPLO DO BUDA (uma das Quatro Nobres Verdades)

1. Entendimento correto... de nosso próprio Caminho de Ascensão e do
Momento Cósmico para nossa doce Terra.

2. Pensamento correto... conhecer a mente guia os sentimentos, este é o
verdadeiro poder. Juntos, eles formam a criação... o que você pensa e sente, você
dá forma!



3. Fala correta... falando com a Voz do Grande EU SOU... tanto interna
quanto externamente.

4. Ação correta... que nossas ações e realizações estão alinhadas com o
Propósito Divino de nosso Serviço de Luz e Processo de Ascensão.

5. Estilo de vida correto... que os aspectos mundanos da vida diária, ao
prover as necessidades da encarnação ou cuidar dos outros, sejam equilibrados e
harmoniosos.

6. Esforço correto... que todos os esforços de pensamento, sentimento,
palavra e ação sejam entregues para a Poderosa Presença de Deus Esforce-se
para isso!

7. Atenção plena correta... da pureza do Cordão de Prata da Luz Eletrônica
fluindo da Poderosa Presença I AM e seu propósito de revelar seus Padrões de
Perfeição na vida diária.

8. Concentração correta... focada na Verdade de que EU SOU um
Instrumento Divino... como uma Chama Eterna e sua Infinita Luz Radiante ... e
que reivindico esta Verdadeira Identidade a cada momento!

*****

B. OS DEZ MANDAMENTOS (revalidados na afirmativa de Conceitos
Ascensionados e Livres no Serviço da Luz)

1. (Não terás outros deuses diante de mim.) "Permaneça leal somente a Poderosa
Presença I AM e sua Corrente Eletrônica de Luz Divina ancorada na Chama do
Coração, para sustentar a Consciência no cérebro e ajudar a co-criar o Céu na
Terra através das Faculdades Criativas de pensamentos, sentimentos, palavras e
ações.

2. (Não farás ídolos). Veja Deus em todos os outros... como seu Fogo Sagrado e
Infinita Luz Radiante . Veja o mundo material apenas como um meio de servir
a Deus, que está presente em todos os lugares e em tudo.

3. (Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão.) O Santíssimo Nome de
Deus é EU SOU! A Palavra Sagrada Criadora EU SOU deve ser seguida
apenas por uma afirmação de perfeição para alguma parte da vida.

4. (Mantenha o Dia Sagrado.) “Cada momento se torna o Momento Eterno do
Agora, ou a presente Co-criação, e é mantido Santo… como um Reino de Luz
em si mesmo, além das restrições da personalidade, tempo e espaço.”

5. (Honrarás seu pai e sua mãe). “EU SOU Honrando todos os que vieram antes e
me ajudaram a alcançar o status de “Candidato à Ascensão” … e permitiram e
prepararam para que nesta encarnação tenha a oportunidade gloriosa de
Serviço de Luz neste  Momento Cósmico .”
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6. (Não matarás). “EU SOU focado apenas na elevação de toda a vida em direção
a uma Vida Eterna na Luz … e que eu me esforce para não 'tirar uma vida'
rebaixando-a para qualquer frequência inferior.”

7. (Não cometerás adultério). “EU ESTOU comprometido com a confiança
absoluta em todos os relacionamentos que entro na minha Jornada de
Ascensão. EU SOU totalmente apegado apenas ao 'Um'... o Glorioso Ser
Divino, a Chama da Imortalidade incorporada dentro de mim e de quaisquer
outros que eu saúdo em meu caminho.”

8. (Não roubarás). 'EU SOU comprometido para usar somente a Luz de Deus para
Harmonia e Equilíbrio e não para usurpar nenhuma parte da vida para o ego ou
ganho pessoal '.

9. (Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo)“EU SOU o Espírito da
Verdade, vejo com a Visão Cristalina dos Elohim…e eu vejo e vivo minha
Verdade na vida diária". …

10. (Não cobiçarás) “EU SOU vazio da personalidade e das coisas da
personalidade. EU SOU doando livremente a minha Energia, Vibração e
Consciência para toda a vida. EU SOU o Poder Coesivo do Divino Amor,
unindo toda vida em seu Estado Ascensionado! EU SOU a Inteligência
Governante do Amor Divino de Deus, a Chama Trina em ação aqui e agora.
Não anseio nada além desta  Perfeição”.


