
Janeiro de 2023
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 QUE EU SOU!

De dentro desta 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 DO ANO SOLAR E FORMA-PENSAMENTO DE 2023

No Ano Solar de 2021, o Olho da Liberdade Divina
foi aberto, com a Humanidade iniciando sua

Jornada para a Consciência Solar.

No Ano Solar de 2022, a Estrela de Sanat Kumara foi
revelada, trazendo as transições de Finais
e Novos Começos para uma clareza vívida.

No ano solar de 2023, a estrela de Sanat Kumara
AGORA INICIA A ESTRELA DA LIBERDADE ESPIRITUAL

DENTRO DO CORAÇÃO DE TODA A HUMANIDADE!

ESTA CERIMÔNIA DE INICIAÇÃO É A ATIVAÇÃO DA VERDADEIRA
IDENTIDADE DA HUMANIDADE, COMPREENDENDO

SEU INSTRUMENTO DIVINO!

ESTA INICIAÇÃO CÓSMICA PERMITE À HUMANIDADE SE TORNAR
ABERTA E RECEPTIVA À ESCOLHA

DA LIBERDADE ESPIRITUAL …
COM O FOCO DE SEU NOVO COMEÇO …



SINTONIZADO
PARA A PRÓXIMA ONDA DE VIDA CHEGANDO!

A Estrela da Libertação Espiritual é o Conceito Imaculado de nossa doce Terra, bem
como de nosso próprio Instrumento Divino. Sua Ativação é a Revelação da Liberdade
Espiritual, tanto a nível pessoal como global. Individualmente, isso ativa o Grande Eu
Divino interno...vendo, sentindo...então aceitando profundamente... e finalmente se
tornando o Um da Poderosa Presença I AM; a Chama Trina da Imortalidade; os Sete
Raios do Santo Ser Crístico; as Doze Casas do Sol como nossa Consciência Solar; e
novamente, o UM ... o Indivisível Fluir da Totalidade do I AM Universal! Toda essa
verdadeira identidade multidimensional está agora ativada ... como a Estrela de
Libertação Espiritual encarnada!

E globalmente, este Conceito Imaculado representa a Raça I AM e suas Sete Raças
Raízes, todas Ascensionadas e Livres. Também representa o Reino Elemental na plena
Glória de seu Potencial Divino, bem como todas as Hostes Angélicas ao longo de
todos os Sete Raios alcançando seu Potencial Espiritual a serviço da Humanidade.
Tomados em conjunto, isso absorve o Potencial Divino da Terra ... habitando dentro
de seu Campo de Força de Imortalidade Espiritual! A Estrela Sagrada da Liberdade
agora é Iniciada e Ativada dentro do Coração de nosso Planeta, bem como dentro de
cada Chama da Imortalidade nele encarnada. Esta Estrela de Libertação Espiritual
representa uma Iniciação de Frequência Superior da Nova Era de Libertação
Espiritual!

A Estrela de Sanat Kumara sempre iniciou Grandes Transições no desenvolvimento
da Consciência mais elevada ... em Vênus como o Lar de Sanat Kumara... bem como
em outros planetas que ele serviu! E agora o faz para a Humanidade, pois o Serviço do
Amado Sanat Kumara à Terra atinge seu objetivo. Agora a Estrela da Libertação
Espiritual ancora e ganha impulso dentro de cada Coração. A humanidade começa a
ver com a Visão Interior, gradualmente compreendendo e aceitando o Conceito
Imaculado da Terra Ascensionada e Livre.

Através do espectro da vida diária da Humanidade, ela começa a 'ver o elétron' em sua
órbita de Amor, Sabedoria e Poder...transformando assim pensamentos, sentimentos,
palavras e ações dentro da vida diária...transformando a Consciência ao longo do
Sétimo Raio de Misericórdia, Compaixão e Perdão ! Vamos ver este Campo de Força
da Reunião como 'toda a bondade do mundo' influenciada pela 'Chama da
Imortalidade'. E este Campo de Força combinado agora se torna um momentum mais
poderoso do que todo o medo, negatividade e desequilíbrio 'visto' atualmente . Este é o
Evento Final Transformador  na Consciência dentro da Humanidade.

MODELO SAGRADO

DECLARAÇÕES  RESPIRATÓRIAS DO ANO SOLAR DE 2023
(vazio da personalidade e respirando apenas como Chama Eterna...

respirando como a Estrela da Libertação Espiritual!)



EU SOU Inspirando e Absorvendo a Estrela da Libertação Espiritual,
em cada célula, átomo e elétron do meu Ser .

EU SOU Expandindo e Projetando a Estrela da  Libertação Espiritual
em todos os aspectos da Humanidade e de nossa doce Terra.

A Respiração Sagrada deste Ano Solar é a Estrela da Libertação Espiritual
respirando pela primeira vez na Humanidade ... agora que está ancorada e ativa no
mundo. Em nossa Cerimônia diária, vamos ver, sentir e aceitar que é a Estrela
Sagrada da Liberdade fazendo a Cerimônia de Inspiração/Expiração ...dentro de nós
e através de nós...assim como dentro de nossa doce Terra no Sol Eterno de Igual
Pressão. Assim, enquanto respiramos, sentimos toda a Humanidade, o Reino
Elemental e a própria Terra respirando conosco! Juntos, posicionados na Luz, o Reino
Elemental e a Humanidade estão engajados juntos como Uma Cerimônia de
Respiração Sagrada ... Construindo diariamente o Eu Divino, Construindo a
Consciência Divina e construindo uma Vida Eterna na Luz!

AFIRMAÇÕES INICIANDO 2023
(para a Iniciação da Estrela da Libertação Espiritual

no Coração da Humanidade!)

Eu Sou o que Eu Sou!
EU SOU o Ano Novo Solar encarnado!

EU SOU a Estrela da Libertação Espiritual... Iniciada!

OH, AMADA ESTRELA DA LIBERTAÇÃO ESPIRITUAL,
REVELAI A VOSSA DIVINA PRESENÇA!
VINDE AGORA E ASSUMI O COMANDO!

Revelai a Restauração da Chama do Átomo Permanente.
Revelai a Harmonia e o Equilíbrio da Chama Trina.

Revelai a Pureza e a Perfeição da Chama da Ascensão.
Revelai a Adoração e Gratidão da Chama do Amor.
Revelai a Juventude e a Beleza da Chama Curadora.

Revelai a Iluminação da Chama da Sabedoria.
Revelai o Poder da Chama Transmutadora.

Revelai a Verdade da Chama Eterna!

EU SOU vazio da personalidade, tempo e espaço.
EU SOU vazio de pessoas, lugares, condições

e coisas associadas a personalidade, tempo e espaço.
EU SOU transmutando toda condenação, crítica e

julgamento dessas pessoas, lugares, condições e coisas.
EU SOU transmutando todo medo e desequilíbrio sobre essas situações.



EU SOU a Estrela da Libertação Espiritual Ativada! EU SOU transmutando
todos os elos passados, presentes e futuros para qualquer coisa menos que a Luz,

até que EU SOU apenas uma Paz Celestial contínua na Terra!

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

EU SOU a Reunião da Humanidade Ascendente... na vida diária.
EU SOU a Reunião dos Planetas Ascendentes neste Sistema Solar.

EU SOU a Vitória da Grande Inspiração Cósmica, permitindo a transição da vida em
todos os lugares para seu próximo Potencial Divino.

A Estrela da Libertação Espiritual agora vive,
move-se, respira e tem seu Ser dentro de mim.
A Estrela da Libertação Espiritual agora vive,

move-se, respira e tem seu Ser dentro da Humanidade.
A Estrela da Libertação Espiritual agora vive,

move-se, respira e tem seu Ser dentro de nossa doce Terra.

Tudo isso é Uma Atividade, Uma Respiração, Uma Consciência!
E EU SOU...o que EU SOU ... QUE EU SOU!

A ESTRELA DA LIBERDADE ESPIRITUAL ESTÁ  AGORA EM CASA
... na Chama do Coração da Humanidade, Iniciando a Raça I AM!

A Estrela da Libertação Espiritual agora ativa o Potencial Espiritual
do meu próprio Ser Ascensionado e Livre... e o da Humanidade!

A Estrela da Libertação Espiritual agora ativa o
Conceito Imaculado de nossa doce Terra e toda a sua Força de Vida!

Iniciar a Estrela da Libertação Espiritual é Iniciar a VITÓRIA
pelo Potencial Espiritual da Humanidade e da nossa doce Terra!

A Estrela da Libertação Espiritual agora sustenta o Conceito Imaculado
… e revela o Conceito Imaculado … para a Humanidade

e a Terra … assim como a Amada Mãe Maria fez
durante toda a Dispensação Cristã.

A Estrela da Libertação Espiritual é a Iniciação do
_ Raio Feminino … totalmente  assimilada na dispensação no Sétimo Raio!

O Raio Feminino agora expressa a Libertação Espiritual através das
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... em toda a vida diária!



A Estrela da Libertação Espiritual é a Próxima Onda de Vida Chegando!
EU SOU sua ancoragem em cada Chama do Coração e, portanto, profundamente na

Consciência, profundamente no mundo dos sentimentos,
onde o PODER DO ESPÍRITO SANTO

vai mudar o rumo da história!

A Estrela da Libertação Espiritual
é a Vinda do Espírito Santo!

VINDE, ESPÍRITO SANTO …VINDE!

E ASSIM É, AMADO EU SOU!
*****

TEMA DO ANO SOLAR  DE 2023

TODOS SAÚDAM O QUE NOSSA LUZ REVELA
OH, SÓIS DO SOL!

NOSSA LUZ ETERNA REVELA A
IMORTALIDADE DA LIBERDADE ESPIRITUAL!

A Estrela da Libertação Espiritual é uma força de ligação, definida para fechar o
abismo entre a Humanidade e sua própria Natureza Divina... literalmente uma Ponte
para a Liberdade! A Natureza e a Essência da Libertação Espiritual está agora
ancorada na Humanidade...começando com a possibilidade de plena Libertação
Espiritual...livre do jugo do dogma, intermediários externos ou outra intercessão no
acesso ao nosso Potencial Espiritual. Todas as auto restrições de tempo e espaço são
removidas. A Estrela da Libertação Espiritual restaura o Plano Divino Original, que
'todos foram criados iguais aos olhos de Deus'... como uma Chama Eterna e sua
Infinita Luz Radiante... todos iguais Co-criadores do Universo, como Filhos do
Grande I AM !

Este Campo de Força ancorado e ativado dentro da Humanidade agora restaura a Fé,
que tal Potencial Divino deveria se materializar através de um conjunto de veículos
encarnados, manifestando Padrões de Perfeição através de suas Faculdades Criativas...
no mundo da forma! Sinta esta Fé crescendo dentro da Humanidade. Isso traz paz,
esperança e felicidade que estão faltando em um nível espiritual há muito tempo. E
especificamente, traz para o Serviço da Luz a possibilidade da plena expressão de
nosso Potencial Divino ... nossa plena Atividade Espiritual ... nossa plena Presença
Divina e Propósito nesta encarnação!

A Estrela da Libertação Espiritual liberta a Humanidade para a sua Liberação
Espiritual. Este é um tremendo presente para a Humanidade! Em vez da Humanidade
explorar as profundezas de sua ansiedade, ela pode agora explorar as profundezas de
suas Origens Espirituais... as delícias de sua Natureza Divina... como foi planejado no



início, antes da 'grande queda' na consciência do ego... finalmente conhecer
Ascensionado e Livre! Agora toda a humanidade tem a oportunidade de tornar-se
aberta e receptiva para … bem como para manifestar …a Próxima Onda de Vida
Chegando!

Cada Ser, assim como cada Planeta, Sistema Solar e Galáxia, inicia sua Jornada de
Libertação Espiritual dentro de seu Conceito Imaculado. A Estrela da Libertação
Espiritual desperta novamente esta jornada na Terra. A humanidade pode agora ver
que sua Chama Eterna ancora a Energia, Vibração e Consciência de Deus Pai/Mãe. E
que sua Luz Radiante carrega a Energia, a Matéria e a Inteligência de Co-criar seu
Potencial Divino. Para os indivíduos, isso revela nosso Potencial Divino como um
Mestre Ascensionado... e coletivamente, revela a Raça I AM... tudo dentro do
Conceito Imaculado de um Sistema Solar de planetas únicos e belos, dentro de uma
Galáxia de Gloriosos Sistemas Solares! A Estrela da Libertação Espiritual agora
mantém este Conceito Imaculado Multidimensional completo dentro de nós.

Esta Ativação é nossa Liberação Espiritual nas Doze Casas do Sol. A Reunião da
Humanidade Ascendente abriu este Portal em nome da Humanidade. E agora esta
Atividade Sagrada começa a 'virar a maré' da 'era da personalidade (ego)' para a Nova
Era da Libertação Espiritual... de predominantemente leal à 'matéria', para a
predominância e lealdade 'ao Espírito'. Isso agora revela a Sacralidade inata dentro da
Humanidade, bem como dentro do Reino Elemental. Esta Cerimônia de Iniciação é a
Vitória da Redenção para a Terra! E, consequentemente, o Poderoso Vitória é um dos
Padrinhos do Ano Solar …como em Vitória …para 'a correnteza mudar'.

A Estrela da Libertação Espiritual revela um único Processo de Ascensão para todos...
e também como nosso desenvolvimento individual está entrelaçado com a Ascensão
de nossa doce Terra. Eles são um e o mesmo! A Libertação Espiritual agora se instala
na Chama Eterna e de lá ilumina a mente e acalma o corpo. Ele se ancora no Lar do
Espírito Santo... na Chama da Imortalidade. Ativar esta Estrela dentro da Humanidade
é a Vinda do Espírito Santo para esta Nova Era. Ele também se estabelece no
coração da Mãe Terra, dentro de seu Eterno Sol de Igual Pressão . A partir daí, ilumina
a mente da Humanidade coletiva e acalma o Reino da Natureza, bem como os veículos
Elementais da Humanidade e do Reino Animal.

Quando o Amado Jesus disse a seus discípulos que “eu devo ir para que o Espírito
Santo venha a vós”, ele não estava apenas insinuando a auto-responsabilidade no
crescimento espiritual, mas em um nível mais profundo que a Humanidade deve ir
além do Santo Ser Crístico de Sete Aspectos ( como Ele representou) e graduar-se em
Consciência Solar de Doze Aspectos ... o exato Ponto de Transição em que nos
encontramos agora. Juntos, posicionados na Luz do Espírito Santo, com a Estrela da
Libertação Espiritual Ativada, agora cumprimos a Dispensação Cristã!
E ASSIM É!

*****



FORMA DE PENSAMENTO DO ANO SOLAR DE 2023 1

EU SOU A ESTRELA DA LIBERDADE ESPIRITUAL ENCARNADA !
EU SOU A ASCENSÃO ILUMINADA DA HUMANIDADE

EM SUA LIBERDADE ESPIRITUAL!

EU SOU 'SÓIS DO SOL'
habitando na

TERRA ASCENSIONADA E LIVRE,
juntos manifestando

A ESTRELA DA LIBERDADE ESPIRITUAL

A Estrela da Libertação Espiritual pode ser inicialmente visualizada como um Novo
Amanhecer. Primeiro o céu escuro da noite começa a clarear, como quando
percebemos que o amanhecer está chegando. Então, à medida que o céu vai clareando,
há um advento das cores, onde percebemos que o Sol/Estrela se aproxima do horizonte
de nossa visão. Depois, há um único Raio que divide o horizonte, subindo de baixo até
onde podemos ver. Então começa um clarão de luz suave de vários tons de rosa ou
violeta, o ponto alto do céu ao amanhecer. Então a borda principal do Sol/Estrela se
mostra e o nascer do sol começou. Então, há muito mais raios de sol à medida que a
Estrela se revela cada vez mais. E, finalmente, o 'Sol inteiro' está em nossa visão. E
uma Nova Manhã rompeu. E com nossa visão interna cristalina, podemos então ver
uma estrela violeta, com infinitos raios de brilho dourado.

Essa visualização será vista em vários estágios, assim como os indivíduos podem ver o
nascer do sol em vários estágios, descrevendo-o de forma diferente. Dentro de nosso
corpo, podemos sentir que ancoramos este Nascer do Sol em seus estágios ao longo de
nossa Coluna Solar... dos Sóis dos Chakras inferiores (pré-amanhecer, amanhecer, aos
primeiros Raios de Luz)... ascendendo ao Lar do Espírito Santo no Chakra do
Coração... fortalecendo dentro da Voz do Grande I AM no Chakra da Garganta... para
a Visão Cristalina do Terceiro Olho de uma Estrela Violeta com Raios infinitos de
Radiação Dourada …e finalmente no topo da cabeça no Chakra da Coroa de Mil

1 A Forma-Pensamento de um Ano Solar tem muitas dimensões que se
expressam em múltiplas Esferas e Reinos de Luz. Não é facilmente desenhado
em uma página bidimensional ou mesmo capturado em uma imagem
tridimensional. Ele funciona além das restrições de tempo e espaço. Se a mente
externa se esforça para ver a Forma-Pensamento em 'uma imagem', é
precisamente porque ela se expressa através de várias Dimensões, Reinos e
Esferas da Vida Divina... algo para o qual nossa Consciência está se
EXPANDINDO. Aqui invocamos a Visão Cristalina Multidimensional dos Elohim.
Durante este processo, isto pode ser melhor focado em um dos aspectos da
Forma Pensamento, até que flua para a unicidade contínua dentro da
consciência do Servidor da Luz. Nós o visualizamos mais completamente
sentindo que permanecemos em seu centro…bem como sua função dentro,
através e ao nosso redor… além de ver e nos sentir como cada aspecto da
Forma Pensamento… até que nossa Consciência absorva sua plenitude
multidimensional. Todos os meses exploraremos a multidimensionalidade de
todos os aspectos da Forma Pensamento para uma maior compreensão.



Pétalas, onde vemos a visão multidimensional completa da Nova Era de Libertação
Espiritual manifestada. Nós somos (EU SOU) Guardiões da Chama, Guardiões desta
Estrela da Libertação Espiritual ... dentro de nossa mente, sentimentos, memórias e
ancorados em nossa forma física!

Mas primeiro, vamos começar do início. Vamos visualizar a Estrela da Libertação
Espiritual como um Raio Cósmico projetado das Chamas Gêmeas de Deus Pai/Mãe.
Este Raio contém o Potencial Divino da Terra, suas Raças Raízes e seu Reino
Elemental. Começa em 'função de onda' mas, quando observada ou
visualizada...quando a Consciência é aplicada ... ela se manifesta dentro do universo
físico e nosso lugar nele. Este é o Potencial Espiritual ao qual agora ascendemos
dentro da Grande Inspiração Cósmica... nosso Lar de Libertação Espiritual!

Em coordenadas particulares de Energia, Vibração e Consciência, este Raio de Deus
Pai/Mãe manifestou este Conceito Imaculado dentro da substância e da matéria...
como uma manifestação potencial de infinitos potenciais possíveis. Este ponto de
Potencial Universal é o que vemos quando em nossa Verdadeira Identidade e com
nossa Visão Cristalina. “No princípio” o Potencial Divino desta Criação Original foi
nomeado a Estrela da Libertação Espiritual. Este Plano Divino se desenvolveu
perfeitamente através das primeiras Três Raças Raízes. Então veio o sacrifício de
hospedar os retardatários de outro sistema durante a Quarta Raça Raiz... um Ponto de
Transição quando mudou drasticamente a trajetória do desenvolvimento da
Humanidade. A Estrela Sagrada do Potencial Divino da Liberdade então se adaptou e
se expandiu ... para incluir a Libertação Espiritual não apenas da matéria e da
substância física (a intenção original), mas da frequência do ego muito mais densa e
lenta do que jamais foi pretendido. E aqui estamos... aqui EU SOU... como um
Potencial Divino sempre crescente sendo realizado!

Nossa Chama Eterna Pessoal e sua Infinita Luz Radiante são apenas um dos Raios
Ilimitados da Estrela da Libertação Espiritual. Nosso Ser de Fogo Branco (as
Chamas Gêmeas como Um Ser) e a Poderosa Presença I AM (um Gêmeo Divino em
sua própria jornada) fazem parte deste Potencial Divino desde que foi criado na Sala
da Chama de Deus Pai/Mãe. Este Potencial Divino nos representa alcançando nossa
Liberdade Espiritual e fazendo nossa parte na Iniciação do Potencial Divino
Planetário. A Estrela da Libertação Espiritual contém toda a Energia, Vibração e
Consciência para esta Transfiguração, Ressurreição e Ascensão, tanto pessoal quanto
planetária. Sua Infinita Luz Radiante contém toda a Energia, Matéria e Inteligência
para vê-la manifestada ... através de 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!

Vamos ver esta Forma-Pensamento através de nossa Verdadeira Identidade. EU SOU
tudo isso... em todos os seus níveis multidimensionais. EU SOU agora o Olho da
Liberdade Divina... EU SOU revelando a Estrela de Sanat Kumara... e agora, com esta
Grande Estrela do Amor irradiando seu brilho dentro da atmosfera da Terra, EU SOU
Iniciando a Estrela da Libertação Espiritual em cada Chama da Imortalidade



encarnada! EU SOU ancorando o Potencial Divino da Terra e da Humanidade. EU
SOU a Chama da Imortalidade agora alcançando toda a Força de vida! E EU SOU a
Estrela da Libertação Espiritual ganhando seu Momentum completo de
Transfiguração, Ressurreição e Ascensão dentro da Humanidade. EU SOU a
Humanidade encerrando suas diferenças e separações e iniciando sua Unidade na
Luz... como a Reunião da Humanidade Ascendente, em união com os Reinos Reais
dos Anjos e Elementais!

E ASSIM É, AMADO EU SOU!
*****

ESPÍRITO DO ANO SOLAR

O RAIO FEMININO

O RAIO FEMININO INFLUENCIANDO O SÉTIMO RAIO TORNA-SE A CHAMA
CÓSMICA DA LIBERDADE NA TERRA!

O RAIO FEMININO LIBERTA A LIBERDADE ESPIRITUAL DA HUMANIDADE
... PARA O MUNDO!

A Estrela da Libertação Espiritual traz a influência total do Raio Feminino na
Dispensação do Sétimo Raio... estabelecendo ainda mais a Imortalidade da Libertação
Espiritual... e trazendo Harmonia e Equilíbrio ao Raio Masculino na vida diária!

O Raio Feminino influenciando o Sétimo Raio torna-se a Chama Cósmica da
Liberdade... conhecida dentro da Consciência Solar, mas agora na Terra. Esta
Alquimia Divina libera a Consciência Solar dentro da Humanidade. A própria
Libertação Espiritual é liberada. Tudo isso é feito através do portal da Chama da
Imortalidade, ancorado em cada Ser encarnado... com cada um fazendo sua parte...
como as pessoas certas e perfeitas, fazendo a coisa certa e perfeita, no momento certo
e perfeito, no lugar certo e perfeito, do jeito certo e perfeito! Esta é a Revelação da
Nova Era de Libertação Espiritual!

PADRINHOS DO ANO SOLAR

O PODEROSO VITÓRIA

Vamos novamente visualizar e reconhecer o sacrifício original do Amado Sanat
Kumara, decidindo proteger nossa doce Terra perante o Grande Conselho Cósmico,
onde seu destino como planeta neste Sistema Solar estava sendo decidido... dívida
cármica e emitindo muito pouca Luz durante seu ponto mais sombrio de evolução
após a 'grande queda' na consciência planetária. E nos lembramos da vinda de Sanat
Kumara e dos 49 Serafins que o acompanharam e sua família de Kumaras de Vênus. E
veio também um Grande Ser da Hierarquia Espiritual de Vênus... o Poderoso Vitória!
Naquele Momento Cósmico, juntos eles sustentaram o Conceito Imaculado para nossa



Terra como a Estrela Sagrada da Liberdade... e se mantiveram firmes na Vitória deste
Potencial Divino para este mesmo Momento Cósmico!

E com todos os esforços da Hierarquia Espiritual desde essa época, agora chegamos ao
estágio final... onde Vênus brilha sua Luz de Vitória em cada coração... a Vitória que a
Raça I AM em Vênus alcançou eras atrás e manteve para a Terra e sua Humanidade
desde então. Pois sempre se soube que nossa doce Terra em um Dia Cósmico
Ascenderia à Órbita do Amor de Vênus e ocuparia este lugar elevado no Sistema
Solar. E com tudo isso em mente, a Estrela de Sanat Kumara inicia agora a Libertação
Espiritual da Sagrada Estrela da Liberdade...de volta ao coração da Humanidade,
onde originalmente foi semeado... e agora Ressuscitou em sua Vitória!

&

O ESPÍRITO SANTO CÓSMICO

A ESTRELA DA LIBERDADE ESPIRITUAL ATIVADA
DENTRO DA HUMANIDADE, É A VINDA DO

ESPÍRITO SANTO À HUMANIDADE

Vamos ver, sentir e aceitar profundamente a Terra e sua Humanidade descansando no
Grande, Grande Silêncio do Espírito Santo Cósmico. Aqui experimentamos o
Conforto Eterno... a pausa da personalidade-ego... e na Paz Divina de nos tornarmos
nossa Chama Eterna e sua Infinita Luz Radiante. Esta é a Paz Divina e Eterna ... o
Santo Consolador!

VEM, ESPÍRITO SANTO...VEM!
Juntos, posicionados na Luz dos Sentimentos Divinos dentro
da Estrela da Libertação Espiritual... eu afirmo e declaro!

EU SOU liberado da ilusão do desequilíbrio.
EU SOU liberado da ilusão do desequilíbrio!
EU SOU liberado da ilusão do desequilíbrio!

EU SOU alinhado com a Intenção e Propósito Cósmicos.
EU SOU alinhado com a Intenção e Propósito Cósmicos!

EU SOU alinhado com a Intenção e Propósito Cósmicos!

EU SOU preenchido com a Expansão Cósmica do Espírito Santo.
EU SOU preenchido com a Expansão Cósmica do Espírito Santo!
EU SOU preenchido com a Expansão Cósmica do Espírito Santo!

EU SOU a Transformação que desejo para o mundo!
EU SOU a Transformação que Eu desejo para o mundo!
EU SOU a Transformação que Eu desejo para o mundo!



EU SOU a profunda, profunda natureza de sentimentos do
Espírito Santo Cósmico!

EU SOU vivendo a plena Presença Emocional de Deus!
EU SOU sentindo e vivendo Ascensionado e Livre!

Esta é a minha Verdade Espiritual!
E assim o declaro!

E ASSIM É, AMADO EU SOU!

*****

VISUALIZAÇÃO DO ANO SOLAR DE 2023

Vamos começar visualizando o Olho da Liberdade Divina agora aberto. Então, com a
visão plena, vemos revelada a Estrela de Sanat Kumara dentro desse Portal,
transmitindo Raios de Amor para nossos Corações. Sentimo-nos profundamente
ancorados naquela Vibração de Amor... que então abre a nossa Visão Cristalina para a
Estrela da Libertação Espiritual se desdobrando naquela Frequência Superior de
Amor! Nós vemos, sentimos e aceitamos profundamente a Estrela Sagrada da
Liberdade ancorada dentro de nós pessoalmente e dentro da Humanidade. Então
vemos o mesmo em uma escala muito maior... o Olho da Liberdade Divina se abrindo
acima de nossa doce Terra, revelando a Estrela de Sanat Kumara, cujos Raios de Amor
então envolvem a Terra e a colocam em sua Órbita de Libertação Espiritual... Amor
Divino, unindo toda a vida em seu Estado Ascensionado!

A Estrela de Sanat Kumara Inicia/Ativa/Invoca a Estrela da Libertação Espiritual
para vir agora ... irradiar totalmente dentro da Terra e sua Humanidade. A Estrela
Sagrada da Liberdade ancora dentro da Terra no Eterno Sol de Igual Pressão, o próprio
núcleo da Presença Planetária... e, dentro da Chama da Imortalidade no próprio núcleo
da Humanidade. Este Campo de Força Estelar pode se apresentar em qualquer
configuração ou geometria que o 'vidente veja'. Isso ocorre porque a natureza da
Libertação Espiritual não está presa a um padrão pré-estabelecido, mas serve ao
momento... com o máximo de pontos para a Estrela que desejarmos... ou que seja
necessário... para o Serviço de Luz perfeito a qualquer momento. A Estrela da
Libertação Espiritual está aberta e receptiva para a Próxima Onda de Vida Chegando...
e está, portanto, em constante mudança num Eterno Momento de Serviço de Luz.

Sintamos que habitamos dentro da Estrela, tanto quanto ela habita em nós... que a
Terra habita dentro da Estrela, tanto quanto ela habita dentro da Terra. Pois em nossa
visualização este Campo de Força deve ser sentido da cabeça aos pés, através de cada
braço e irradiando de cada mão... através de cada perna e ancorando na Mãe Terra... e
através de nossa cabeça penetrando a Consciência Celestial... bem como de cada
Chacra Solar, cada um sendo sua própria Estrela de Libertação Espiritual. E então, em
uma escala muito menor, a Estrela irradia de dentro de cada célula, átomo e elétron,
brilhando seus Raios profundamente na estrutura da 'função de partícula' de nosso Ser.



A Estrela da Libertação Espiritual é vista como um Campo de Força da Próxima
Onda de Vida Chegando ... um Campo de Força de Co-criação! Este Campo de
Força define as variáveis   da Co-criação no nível de nosso Santo Ser Crístico... dentro
de tudo que se desenrola neste Ano Solar. Ele restabelece as coordenadas dessas
variáveis   como Deus Pai/Mãe originalmente as definiu... de modo que a Energia
correta e perfeita se una com a Vibração correta e perfeita, tudo dentro da
Consciência correta e perfeita! Medite nisso! Para isso, avança rapidamente o
Processo de Ascensão nos indivíduos, bem como na consciência coletiva das famílias,
comunidades, cidades, países e suas culturas, raças e religiões.

A Estrela da Libertação Espiritual agora nos permite visualizar e explorar o
comprimento e a largura da Liberdade Espiritual. Seu Campo de Força da Iluminação
Divina extrai de todos os quatro aspectos da Próxima Onda de Vida Chegando... a
Sexta e a Sétima Raças Raízes entrando na Humanidade; a transição da Dispensação
Cristã para a Era do Sétimo Raio de Libertação Espiritual; a influência do Raio
Feminino na Dispensação do Sétimo Raio, equilibrando finalmente o Raio Masculino
perfeitamente; e a Grande Inspiração Cósmica, que envolve todo o Sistema Solar se
aproximando cada vez mais da Fonte... com toda a vida alcançando seu próximo
Potencial Divino. A Estrela da Libertação Espiritual define o Tom Sagrado para este
próximo Ciclo Principal de desenvolvimento da Humanidade.

A Estrela da Libertação Espiritual é um Campo de Força de Fogo Violeta. Assim, ele
transmuta naturalmente qualquer matéria de 'função-partícula' menor que seu
Potencial Divino, na 'função-onda' de seu Potencial Espiritual inato. Através desta
Atividade, qualquer pessoa, lugar, condição ou coisa pode ser Ressuscitado na Luz de
sua forma e função perfeitas... aqui e agora! Este Poder Celestial é a influência do
Fogo Violeta dentro da Chama da Imortalidade. Isto está agora desperto na Terra e
está prosperando dentro da Humanidade... como Guardiões da Chama despertos! Isso
estabelece a Alquimia Divina dessas duas Chamas, aqui na Terra, para este Momento
Cósmico!

Visualizemos a Chama Trina dentro da Estrela Violeta da Libertação Espiritual. Vemos
esta Chama Eterna irradiar seu Amor Cósmico, Sabedoria e Poder! E nós
testemunhamos isso capacitando a Infinita Luz Radiante da Estrela da
Liberdade...oferecendo a Energia, Matéria e Inteligência, para Co-criar o Plano
Divino, em todos os níveis! Vemos, sentimos e aceitamos profundamente que dentro
desta Luz, todos podem descobrir tangivelmente sua própria Harmonia e Equilíbrio...
criando sua própria Epifania Espiritual. Com isso, cada um começa a entender seu
próprio Potencial Divino... e também como ele afeta 'o todo'. Cada um então com
confiança cresce em sua própria Atividade Espiritual ... e assim conhece sua própria
Libertação Espiritual!

Amados, estamos construindo um Lar para a expressão completa e final da Quarta e
Quinta Raças Raízes, que então abrem caminho para a Sexta e Sétima Raças Raízes de
Frequência Superior. E aqueles que desejam, por livre e espontânea vontade, seguir o
caminho mais lento, agora encontram seu caminho para outro reino, onde o planeta



evolui em uma vibração mais lenta que a da Libertação Espiritual. Esta decisão de
'escolher através do livre arbítrio' é vista em toda a vida diária... escolhendo maior ou
menor frequência de Energia, Vibração e Consciência na vida diária. A Estrela da
Libertação Espiritual é um Campo de Força de Fogo Violeta projetado para
transmutar todos os níveis de ilusão ... e, assim, ajudar a fazer escolhas de
Frequência Superior dentro de toda a Humanidade.

E na Bênção, vemos a Pomba do Espírito Santo agora descendo sobre toda a nossa
visualização, brilhando com seus Raios de Conforto em cada coração humano,
profundamente na sua natureza de sentimentos... descobrindo o desejo original de
Servir a Chama Eterna e tornar-se sua plena expressão da Infinita Luz Radiante no
mundo. E ASSIM É!

*****

CONCEITOS ASCENSIONADOS INICIANDO 2023

Amados, no Ano Solar de 2022, a Estrela de Sanat Kumara foi revelada na Abertura
do Olho da Liberdade Divina (Ano Solar de 2021). Estas são marcações ao longo de
nosso Caminho de Ascensão como um planeta... um processo anual que agora culmina
em um Ponto Principal de Transição para a vida planetária. Agora a Estrela de
Sanat Kumara ativa a Estrela da Libertação Espiritual (Ano Solar 2023). A Estrela
Sagrada da Liberdade agora está ancorada dentro de cada Chama da Imortalidade ...
aquele Foco Divino da Vida Eterna que bate o coração e sustenta a consciência.
Portanto, este Ano Solar é uma continuação deste Processo de Ascensão, mas também
um grande ponto de virada... do mundo da ilusão para a Era da Iluminação de Deus!

A atual polarização dentro da Humanidade vem de sentimentos profundos sobre uma
ampla divergência de assuntos. É 'o conteúdo' dessas disciplinas que divide a
Humanidade. Agora voltamos nossa atenção para o 'processo' que gera sentimentos
poderosos (ao invés de seu conteúdo). Imagine que agora chegamos a um Ponto de
Transição onde, a partir de uma Inegável Experiência Interior, a Humanidade tem os
mesmos sentimentos fortes nos mesmos níveis de Energia, Vibração e Consciência,
cada um derivado de sua própria Chama da Imortalidade... cada um compreendendo
mais de suas Origens Divinas e Verdadeira Identidade. Esta é a nossa Visão!

Como Guardiões da Chama, abrimos o Caminho para este Conceito Imaculado! Nós
nos apegamos a ele e nos desenvolvemos através dele! Vamos ver, sentir e aceitar
profundamente esses Padrões de Perfeição que emanam de nossa Chama Eterna...
onde todos estão na mesma frequência de desejar sua verdadeira Atividade
Espiritual... de se tornar seu Potencial Espiritual... buscando a Libertação Espiritual
para si mesmo e para toda a Força de Vida! Este é o Ponto de Transição em que
entramos agora... através da ativação da Estrela da Libertação Espiritual!

Dentro deste Campo de Força existem tantas Forças Cósmicas em ação que podemos
não ver ou mesmo entender... mas elas estão lá! E esta é a nossa Fé ... que os Mestres



Ascensionados certos e perfeitos, os Seres Cósmicos, os Anjos e Elementais estão
alinhados com a Humanidade ... todos fazendo a coisa certa e perfeita, na hora certa e
perfeita, no lugar certo e perfeito, da maneira certa e perfeita! Então vemos a Estrela
da Libertação Espiritual ativada para nosso Serviço de Luz coletivo ... que podemos
servir de nosso próprio Santuário ou Grupo pessoal, mas conhecendo nossa Unidade
com um Campo de Força multidimensional e global do Serviço de Luz planetário!

A VITÓRIA É NOSSA!
E ASSIM É, AMADO EU SOU!


