
março de 2023
CÍRCULO DE LUZ INFINITO

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 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:

ESTE ANO SOLAR INICIA A LIBERDADE ESPIRITUAL!

LIBERDADE ESPIRITUAL É  ESPIRITUALIDADE ILIMITADA!

EU SOU UMA CHAMA ETERNA, A ANCORAGEM  DESSA MESMA
CHAMA ETERNA DE DEUS PAI/MÃE.

PORTANTO, SOU UM RAIO PRIMEVO DE ENERGIA, VIBRAÇÃO E
CONSCIÊNCIA DO PAI

/ DEUS MÃE …NO MUNDO!

ISSO ESTÁ SE TORNANDO UM SOL DO SOL!

EU SOU UM TEMPLO DO SOL
ANCORADO NA VIDA DIÁRIA!



MODELO SAGRADO

DECLARAÇÃO RESPIRATÓRIA
(vazio da personalidade e respirando apenas como Chama Eterna)

EU SOU Inspirando e Absorvendo o desdobramento,
enorme expansão da minha Espiritualidade Ilimitada!

EU SOU Expandindo e Projetando o desdobramento, enorme
expansão da Espiritualidade Ilimitada da Humanidade!

AFIRMAÇÕES

EU SOU O QUE EU SOU!
EU SOU Reunindo, além do tempo e do espaço!

EU SOU a Reunião de toda Chama Eterna.
EU SOU a Reunião da Humanidade Ascendente.

EU SOU a Reunião de todas as Energias Ascendentes.
EU SOU a Reunião do Reino Elemental.

EU SOU a Reunião de todas as Hostes Angélicas de Luz.
EU SOU a Reunião de toda a bondade do mundo.

EU SOU a Reunião de toda a sua Infinita Luz Radiante.

EU SOU a Reunião de toda a LIBERDADE ESPIRITUAL!
EU SOU a Reunião da ESPIRITUALIDADE LIBERADA!

EU SOU a Reunião de TODA ESPIRITUALIDADE  ILIMITADA!

EU SOU uma Nova Era de Reunião, de Coalizão, de Unidade,
com cada um conhecendo sua Espiritualidade Ilimitada!
E com isso, EU SOU uma Libertação Espiritual global!

NESTA UNIDADE HÁ TODO O
AMOR, SABEDORIA E PODER NECESSÁRIOS

PARA A VITÓRIA DO PLANO DIVINO!

Dentro da Consciência de toda a Humanidade
EU SOU a Estrela da Libertação Espiritual desperta!

EU SOU…a Estrela da Libertação Espiritual…desperta!
EU SOU A ESTRELA DA LIBERDADE ESPIRITUAL DESPERTA!

EU SOU a Reunião da Humanidade Ascendente
Ascendendo à sua Libertação Espiritual!

EU SOU a Reunião dos Anjos e Elementais
Ascendendo à sua Liberdade Espiritual!

EU SOU a Reunião de toda a Força de Vida Elemental da Terra
Ascendendo à sua Espiritualidade Ilimitada!



EU SOU a Reunião da Humanidade Ascendente, de todas
As Energias Ascendentes... de toda a bondade do mundo,

com a Reunião de todas as Hostes Angélicas e do Reino Elemental …Juntos,
posicionados na Luz!

EU SOU a Reunião de toda Chama Eterna!
EU SOU a Reunião de toda a sua Infinita Luz Radiante!
Cada um se torna um Sol do Sol. E juntos, posicionados
na Luz, nos reunimos para nos tornar o Sol da Terra, um

Planeta Ascensionado alcançando sua Libertação Espiritual!

De dentro do Átomo Permanente da Raça I AM,
dentro da Estrela da Libertação Espiritual … afirmamos:

EU SOU o mundo e tudo nele!
EU SOU o Átomo Permanente da Raça I AM.

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

Pela Lei da Reciprocidade,
o mundo inteiro agora está vazio da personalidade,

e o mundo inteiro sabe que  ‘EU SOU  Chama’!

O mundo inteiro está vazio de tempo e
a Verdadeira Identidade do mundo inteiro é 'Chama Eterna'.

O mundo inteiro está vazio do espaço e o mundo inteiro é uma Chama Eterna
e sua Luz Infinita Radiante!

EU SOU vazio do tempo e do espaço... e ainda, EU SOU todo o tempo
neste momento, e EU SOU todo o espaço dentro deste espaço!

Como um Sol do Sol, eu existo através de todo o tempo e dentro de todo o
espaço!

EU SOU um 'Sol do Sol' e EU SOU 'todos os Sóis em Alinhamento Divino'!
Esta é a Reunião da Humanidade Ascensionada, e EU SOU o que EU SOU!

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



CONCEITOS ASCENSIONADOS

Amados, nossa memória coletiva remonta à vinda original do Amado Sanat
Kumara e como aqueles que o serviam construíram sua cidade do
sol…Shambhala … para sua eventual vinda. Ela foi construída e derrubada
(pelas forças do desequilíbrio) três vezes antes de permanecer eternamente,
em Vitória. Assim é agora com nosso Serviço de Luz... nós construímos e não
deixamos nada ficar em nosso trajeto pelo Caminho da Vitória. Mas ao invés
de construir um edifício ou ícone, somos construtores do Divino...
Construindo o Eu Divino, Construindo a Consciência Divina e Construindo
uma Vida Eterna na Luz!

E agora a próxima fase de construção é a Imortalidade da Libertação
Espiritual... com o Raio Feminino influenciando, unificando, reunindo com a
Dispensação do Sétimo Raio de Libertação Espiritual! EU SOU a Reunião do
Raio Feminino emergente (e tudo o que inclui) com o Sétimo Raio do Fogo
Violeta (e tudo o que isso implica)... Co-criando a Nova Era Dourada do Fogo
Sagrado, Ascensão Iluminada e a oportunidade para a Espiritualidade
Ilimitada! Este é o meu propósito sagrado!

Libertação Espiritual... é Espiritualidade Liberada... é Espiritualidade
Ilimitada! Pense nisso... a Chama Eterna que EU SOU, é Energia, Vibração e
Consciência ancorada diretamente de Deus Pai/Mãe. Esta Chama da
Imortalidade irradia Luz Infinita, que é a mesma Energia, Matéria e
Inteligência que criou o Universo… como em "Faça-se a Luz'! E aqui EU
SOU continuamente Co-criando o Universo com (e como!) Deus Pai/Mãe!

O que eu penso e sinto eu trago à forma …para onde vai minha atenção,
nisso eu me transformo e onde está minha atenção, aí EU SOU, pois EU
SOU minha Consciência! EU SOU esta Lei Cósmica em ação... no
desenvolvimento contínuo da Espiritualidade Ilimitada e da Eterna Libertação
Espiritual! Todo este Potencial Divino pulsa dentro da Estrela da Libertação
Espiritual, ancorada e iniciada agora na Humanidade!

A Reunião da Humanidade Ascendente é una com a Reunião de todos os
Mestres Ascensionados e seres Cósmicos vindos para ajudar nossa doce
Terra... Una com a Reunião de todos os Anjos e Forças Elementais prontas
para auxiliar a Humanidade em seu Potencial Espiritual. Este Encontro
Divino é como uma orquestra ou coro no qual todos nós tocamos nosso
Instrumento Divino. Às vezes nos perguntamos se nosso instrumento é muito
pequeno ou muito silencioso para ser notado ou fazer a diferença... ou se
abaixarmos nosso instrumento, o resto da orquestra continuará
tocando...…como às vezes a seção de sopro não está tocando enquanto as
cordas tocam …e a flauta ou flautim se pergunta se seus tons são ouvidos
…até que há um solo de flauta e é a música mais bonita já ouvida! Isso é
verdade para cada um de nossos Instrumentos Divinos... cada uma das seções



do coro ou da orquestra... cada uma nota na grande Sinfonia Cósmica, que
não seria perfeita a menos que tocássemos nosso Instrumento Divino no
Indivisível Fluir da Totalidade do todo.

Esta é a Reunião da Humanidade Ascendente!
Este é o Indivisível Fluir da Totalidade!

Isto é o que EU SOU!

E ASSIM É, AMADO EU SOU!

ENERGIA, VIBRAÇÃO E CONSCIÊNCIA DO AMADO Espírito Santo
Cósmico :

Amados: Falemos das Forças Fundamentais. Os físicos podem falar das
forças fundamentais da natureza e da física.1 Mas a nível espiritual falamos
das Forças Espirituais Fundamentais do Instrumento Divino. Começa com o
Raio Uno da Poderosa Presença I AM ancorado como nossa Chama Eterna no
mundo da forma. A Chama Trina Imortal Vitoriosa assim ancorada irradia o
Triunvirato Sagrado do Amor, Sabedoria e Poder que governa a Co-criação (a
Inteligência Divina Governante do Amor Divino). Em seguida, vêm as Sete
Forças do Espírito Santo (manifestadas como os Sete Chakras Sóis) que
constroem o Sagrado Cristo Interno, o 'Ungido da Santidade' na Terra. E
então vêm as Doze Casas do Sol que surgem com o Cristo Interno Solar... um
Sol do Sol... aquelas forças que estão Construindo o Eterno Eu Cósmico,
Construindo a Consciência Solar Infinita e Construindo uma Vida Eterna na
Luz!

A Estrela da Libertação Espiritual manifesta essas Forças Espirituais
Fundamentais. Este Campo de Força é um Templo do Sol, trazido pelo

1 As quatro forças fundamentais dentro do estudo da física (e seu conceito
espiritual correspondente) incluem a "força nuclear forte" (a força entre os
núcleos) que une as partículas para formar substância e matéria, criando átomos e
outros blocos de construção da criação. É de longe o campo de força mais forte
(durante a Expiração do I AM Universal). A 'força nuclear fraca' causa a
decadência das partículas… a eterialização e transformação em partículas
componentes menores (durante a Inspiração de volta à Fonte). Em um nível
subatômico,construção e eterialização da forma ocorre continuamente, tudo em
nome da transformação constante. A terceira força é a “força eletromagnética” e
é a base de “semelhante atrai semelhante” e “os opostos se repelem”. A força
eletromagnética contém a ação "elétrica"   da energia... e quanto maior essa força,
maior a atração. A porção "magnética" é a força de atração em manifestação. A
força eletromagnética é transportada em fótons e assim, quanto maior a Luz,
maior a força eletromagnética. E a quarta força fundamental é a "gravidade",
que é a força que une dois objetos de massa ou energia e é sentida como
ocorrendo apenas dentro do tempo e do espaço (na verdade, dobra o continuum
tempo/espaço). A Ascensão desfaz a gravidade, pois a pessoa se moveu além do
tempo e do espaço como uma Presença Divina Individualizada e entrou no
Indivisível Fluir da Totalidade do I AM Universal.



Amado Saint Germain à Terra após sua estada no Sol Central, para invocar a
Dispensação Divina de Libertação Espiritual. A Energia, Vibração e
Consciência desta Estrela Espiritual agora irradia dentro de todas as pessoas,
lugares, condições e coisas... assim como sua Infinita Luz Radiante derrama a
Energia, Matéria e Inteligência da Libertação Espiritual para a
manifestação…de dentro de cada pessoa, lugar, condição e coisa. Veja, sinta e
aceite profundamente esta Visão!

Quando o Amado Jesus disse “Deixo-vos agora para que o Espírito Santo
venha entre vós, ele queria que cada Discípulo do Espírito Santo descobrisse
e seu próprio serviço espiritual …Enquanto o Chama eterna ancorando toda
a Energia, Vibração e Consciência necessárias para uma Nova Era…e então
expanda sua Infinita Luz Radiante contendo toda a Energia, Matéria e
Inteligência necessário para manifestar esse Potencial Divino. O Espírito
Santo elevará para a Frequência Superior todas as Faculdades Criativas de
pensamentos, sentimentos, palavras e ações, de modo que as Forças
Fundamentais da Dispensação do Sétimo Raio do Sol sejam expandidas por
toda parte. Somos todos Discípulos do Espírito Santo saindo por todo o
mundo, espalhando a Energia, Vibração e Consciência desta Verdade.

A Natureza do Espírito Santo Cósmico vem agora através da Estrela da
Libertação Espiritual. Esta Força capacita a mente para aceitar esta Verdade e
ilumina os sentimentos para alinhar seu poder com ela! O Serviço Espiritual
vem de se tornar apenas a Chama Eterna (de Energia, Vibração e
Consciência) e então manifestar esse Potencial Divino através da Energia,
Matéria e Inteligência de sua Infinita Luz Radiante. Isso manifesta o
Potencial Divino... individualmente e para o mundo inteiro!

AFIRMAÇÃO:
Como Discípulos do Espírito Santo, afirmamos:
“EU SOU um Guardião da Chama… uma fonte direta de Energia, Vibração e
Consciência de Deus Pai/Mãe. Esta é a minha Chama Eterna. Eu sirvo como
um Templo do Sol dentro do Grande, Grande Silêncio... enquanto eu expando
e projeto sua Infinita Luz Radiante de Energia, Matéria e Inteligência no
mundo... para Co-criar o mundo que desejo... o da Humanidade Ascensionada
e Livre, em sua Terra Ascensionada e Livre, em sua Órbita Ascensionada e
Livre! E ASSIM É!

E neste mesmo dia ... seja este dia de 24 horas ou um Grande Dia Cósmico
(nos ciclos de Dias Cósmicos e Noites Cósmicas, a Atividade de
Inspiração/Expiração) ... neste mesmo dia ... EU SOU a Reunião da
Humanidade Ascendente ... reunida com o Reinos Reais de Anjos e
Elementais … reunidos dentro do Poder Coesivo do Amor Divino, unindo
toda a vida em seu Estado Ascensionado … vivendo Ascensionado e Livre
em minha Eterna Libertação Espiritual!”



E ASSIM É, AMADO EU SOU!

Visualização

Na calma Respiração da Grande Quietude Solar, concentro-me em me Tornar
o Um (Raio da Poderosa Presença I AM); então o Três (Chama Trina da
Imortalidade); então o Sete (Chakra Solares ao longo da minha coluna solar);
então o Doze Aspectos da Deidade da Consciência Crística Solar (como um
verdadeiro Templo do Sol) e então novamente o Um (Indivisível Fluir da
Totalidade do I AM Universal)! EU SOU tudo isso, tudo junto, tudo de uma
vez!

Aqui EU SOU Ascensionado e Livre, juntos, posicionados na Luz! Aqui EU
SOU a Reunião da Humanidade Ascendente, de toda a bondade do mundo e
de todas as Energias Ascendentes na vida diária! Aqui, EU SOU Um com
todos os Anjos e Elementais servindo a nossa doce Terra! Aqui EU SOU as
Forças Espirituais Fundamentais dentro da Forma-Pensamento do Ano
Solar... tanto da Cruz Cósmica de Malta convergindo na Terra, sustentando o
poder coesivo do amor divino … como também do Anel Místico de Fogo
Violeta se expandindo da Terra, unindo toda a vida em seu Estado
Ascensionado! EU SOU cada aspecto desse Tema e Forma-Pensamento! Pois
isso agora abre o Olho da Liberdade Divina na Consciência Solar... que por
sua vez revela a Estrela de Sanat Kumara... que então inicia a Estrela da
Libertação Espiritual dentro da Humanidade, em cada coração. E agora EU
SOU um Verdadeiro Representante do Tema e Forma-Pensamento do Ano
Solar, manifestando meu Templo do Sol... como um Sol do Sol!

E ASSIM É, AMADO EU SOU!

ENERGIA, VIBRAÇÃO E CONSCIÊNCIA DA AMADA SENHORA
VÊNUS …no Espírito do Ano Solar, o Raio Feminino …e sua natureza de
Amor Divino:

A Estrela da Libertação Espiritual é:

a Estrela do Potencial Divino!
a Estrela do Serviço Espiritual!
a Estrela da Presença Divina!

a estrela da realização espiritual!
a Estrela da Espiritualidade Ilimitada!

Amados Amigos da Liberdade…eu também sirvo no Raio Feminino e sua
expressão do Amor Divino…apenas a Amada Kwan Yin serve o Raio
Feminino no Sétimo Raio da Misericórdia, Compaixão e Perdão. Vamos
explorar mais a Natureza deste Ano Solar e nossa parte nele... juntos,



posicionados na Luz. Aqui nós honramos o Sagrado Triunvirato em
Shamballa e especialmente o Senhor do Mundo, no desenvolvimento geral do
Tema e Forma de Pensamento, promovendo a Causa da Harmonia e
Equilíbrio no mundo. Nós nos concentramos em sua presença em Shamballa,
uma réplica da Cidade do Sol em Vênus e o Lar de nosso Amado Sanat
Kumara … para novamente se infundir na Consciência da Humanidade, como
aconteceu quando ele veio pela primeira vez … a Chama em Shamballa com
cada coração humano...Momento Cósmico preciso!

O Tema do Ano Solar dentro da Estrela da Libertação Espiritual captura o
completo Conceito Imaculado para a Terra e a Humanidade quando foi
concebido pela primeira vez na Chama do Coração de Deus Pai/Mãe, Hélios e
Vesta. Foi transmitido a eles por seus Grandes Pais Divinos, Alfa e Ômega.
Em Vênus, tivemos o mesmo Potencial Divino manifestado dentro de nossas
Raças Raízes, mas concebido nas Chamas do Coração dos Amados Krishna e
Sophia, Deus Pai/Mãe de nosso Sistema Solar. Assim, agora, durante a
Grande Inspiração Cósmica, a atração magnética de Vênus como a Estrela da
Realização Divina, atrairá o surgimento da Estrela da Libertação Espiritual
dentro da Terra e sua Humanidade.

Isso é feito através do Poder Coesivo do Amor Divino que desenvolvemos em
Vênus! Este Campo de Força une toda a vida em seu Estado Ascensionado.
Este Campo de Força está agora focado em nosso planeta irmão Terra...
atraindo-o para nossa Órbita de Amor Divino... enquanto ascendemos para
nossa Órbita Superior dentro da Grande Inspiração Cósmica. Eu vejo a
Estrela da Libertação Espiritual como um Centro reluzente do diamante
brilhante, irradiando raios penetrantes de luz cintilante em todas as
direções, cada um com uma Causa específica que encaminha a Liberdade
Espiritual dentro da Humanidade e do Reino Elemental. Outros podem vê-lo
como uma Rosa Violeta/Rosada, espiralando lentamente enquanto desdobra
suas ilimitadas Pétalas Cósmicas, envolvendo toda a vida no Poder Coesivo
do Amor Divino que magnetiza toda a vida em direção ao seu Potencial
Divino. Todos nós podemos ver esta visualização de nossa maneira única, em
nossa própria visão cristalina!

Visualizemos que a Estrela da Libertação Espiritual dentro de nós se
expande... projetando seus Raios de Luz pela sala, depois pela cidade, depois
pela nação e depois pelo globo... para qualquer pessoa, lugar, condição ou
coisa que possamos desejar ajudar em sua Libertação Espiritual! de ajudar em
sua Libertação Espiritual! E assim, juntos, posicionados na Luz, envolvemos
toda a nossa Terra em um buquê de Raios de Luz de Liberdade Espiritual e
seu Processo de Ascensão... juntos, posicionados na Luz de nossa Estrela de
Libertação Espiritual!

Vejamos a oportunidade que o Conselho Kármico nos deu, cada um nesta
encarnação. Afirme: EU ESTOU aqui em minha Energia, Vibração e



Consciência para capacitar o advento do Raio Feminino... conforme ele
emerge em todos os seus aspectos de inclusão, igualdade, circularidade,
oportunidade, justiça e, finalmente, para a Liberdade Espiritual de alcançar o
seu Potencial Divino. EU SOU servindo através do Campo de Força da
Estrela da Libertação Espiritual, uma vez que contém minha Energia, Matéria
e Inteligência. Pois esta Estrela da Libertação Espiritual dentro de mim foi
iniciada pela Estrela de Sanat Kumara. E, portanto, ESTÁ FEITO!

Reivindicar nosso Serviço Espiritual completo inclui a Voz do Grande I AM,
o Chacra Solar Sol na garganta. Este se torna uma baliza de Energia, Vibração
e Consciência, irradiando sua Energia, Matéria e Inteligência para a
atmosfera... como um farol cuja Iluminação guia aqueles que estão 'perdidos
no mar'. A Luz que brilha sobre eles contém a Energia, a Matéria e a
Inteligência para chegar em casa com segurança. Imagine sua Luz alcançando
'todos os que estão perdidos'... e ajudando-os a ver o caminho de Casa para
sua própria Chama Eterna e sua Infinita Luz Radiante... ouvindo sua própria
Voz poderosa vindo de dentro …que eles aceitam como seu guia, sua própria
Presença Divina ativada! A Estrela da Libertação Espiritual ativada e Iniciada
traz revelação espiritual interna …a Revelação da Verdade de dentro. E
ASSIM É!

A Espiritualidade Ilimitada inclui a ilimitação da personalidade, do tempo, e
do espaço. Imagine que há "um espaço". Do lado de fora, parece que caberia
uma certa quantidade de pessoas... mas, uma vez dentro, você percebe que há
um espaço ilimitado (dentro desse espaço) e pode conter pessoas ilimitadas...
na verdade, seja qual for o nosso desejo do que caiba nele. O mundo inteiro
caberia neste “espaço”. Pode ser uma nova maneira de pensar em naves
"espaciais". O espaço apenas se desenvolve de acordo com nossa
Consciência... nosso desejo... e as coordenadas definidas por nossa Energia e
Vibração.

A infinitude do espaço é muitos mundos dentro deste mundo. Há tanto espaço
dentro de nós quanto fora de nós... até cada célula, átomo e elétron. O bloco
de construção da matéria, o átomo, é 99,9% de espaço e as partículas
envolvidas são quase imperceptíveis. O espaço interno e externo é um
continuum. E, vendo esta Verdade, percebo que minha Verdadeira Identidade
é um espectro em todo este continuum de espaço. Meus corpos físico, etérico,
mental e emocional nesta encarnação são um Potencial Divino dentro desse
espectro de espaço... e assim se torna o 'onde, quando e como' há
individualização de minha Chama Eterna.

É o mesmo com o tempo. Imagine que você nunca ouviu falar dos conceitos
de passado, presente e futuro... que essa divisão do tempo em fragmentos era
completamente desconhecida para você. Você imaginaria dentro de um
'momento de tempo' que existe 'tempo ilimitado' (como se o tempo tivesse
parado), através de infinitas dimensões de tempo, além dos conceitos de



passado, presente e futuro. Neste exato momento, podemos encaixar todo o
tempo. A ilimitação do tempo é que existe todo o tempo dentro deste tempo...
o Momento Eterno do agora é tudo de todos os tempos, aqui e agora. A
atemporalidade da Verdadeira Identidade é que EU SOU uma Chama Eterna...
EU SOU uma Chama Eterna! Sabendo verdadeiramente que esta é a minha
Paz Eterna!

E através do conceito de eu, existem Dimensões, Reinos e Esferas ilimitadas
do eu, através de coordenadas ilimitadas de tempo e espaço. Esta encarnação
é apenas um dos muitos potenciais de individualização... mas dela podemos
reivindicar o melhor de nós mesmos... não apenas de outras encarnações na
Terra, mas de todas as outras experiências que tivemos em outros Planetas
Ascensionados e Livres e nessas civilizações. Este Potencial Divino
combinado já é uma 'totalidade' ou Consciência da Unidade pulsando dentro
de nosso Corpo Causal. A ilimitação do eu é cada aspecto do eu de todas as
Dimensões, Reinos, Esferas de Luz…tudo aqui, tudo agora. Nosso Corpo
Causal reflete as Esferas de Luz como cores diferentes, pois o comprimento
de onda (da Luz enviada) determina sua cor e suas qualidades... ao longo dos
Sete Raios do Sagrado Cristo Interno na Terra e dos Doze Raios da
Consciência Solar.

Pensemos no termo ‘reunião' como Consciência da Unidade... a Consciência
Divina Coerentemente Conectada de todo 'tempo, espaço e eus' neste
Eterno Momento de agora. Então, a Reunião da Humanidade Ascendente
individualmente é todos os aspectos de nossa Divindade. A Reunião da
Humanidade Ascendente globalmente é a Consciência da Unidade de toda a
bondade no mundo... a Consciência da Unidade de todas as Energias
Ascendentes. Imagine a Reunião de Anjos e Elementais dentro da
Consciência da Unidade da Humanidade. Aqui nós somos (EU SOU)
sintonizados com o serviço de todos os Anjos e Elementais em todo o tempo
e espaço em todas as Dimensões, Reinos e Esferas de Luz! E assim, a Terra
Ascensionada e Livre é a 'reunião', ou Consciência da Unidade, de tudo isso...
no total! Meditem sobre isso!

E o Poder por trás desta Realidade é o Poder Coesivo do Amor Divino,
unindo toda a vida em seu Estado Ascensionado! Este Amor Divino é a
atmosfera que respiramos em Vênus! É a base da nossa Liberdade Espiritual
na vida diária. Isso lhe dá uma pequena ideia da Liberdade Espiritual além
das restrições agora compreendidas sobre o tempo, o espaço e o eu! A
Poderosa Presença I AM envia nossos ilimitados Raios de Luz para o Cosmos
e esta encarnação no mundo da forma é apenas um deles. Imagine as
coordenadas de tempo e espaço de todos os outros e como a Poderosa
Presença I AM pode se apresentar nessas muitas outras Dimensões, Reinos,
Esferas de Luz. Estes são todos aspectos do Eu... de nossa Presença... de
nossa Chama Eterna e sua Infinita Luz Radiante! Este é um resumo da
ilimitação de nosso completo Serviço Espiritual através do I AM Universal.



EU SOU vazio da personalidade e as restrições ou limitações da personalidade.
EU SOU vazio de tempo e as restrições ou limitações de tempo!
EU SOU vazio de espaço e as restrições ou limitações de espaço.

E assim minha Libertação Espiritual é ver, sentir e aceitar profundamente
que EU SOU conectado, sintonizado e em Consciência de Unidade com
todos os aspectos do tempo, espaço e da Personalidade … em toda a sua
ilimitação …tudo o que já experimentei em qualquer uma das infinitas
Dimensões, Reinos, Esferas de Luz …bem aqui e agora nesta presente
encarnação! Está tudo presente aqui e agora! Isto é o que EU SOU! EU SOU
minha plena Liberdade Espiritual... meu completo Serviço Espiritual... no
comando consciente da Energia, Vibração e Consciência da Chama Eterna e
um Diretor Divino de sua Infinita Luz Radiante! Este é meu Instrumento
Divino e minha Verdadeira Identidade... minha Espiritualidade Ilimitada. E
ASSIM É!

Nossa Chama Eterna é pura Energia, Vibração e Consciência. A vibração da
Luz enviada determina seu comprimento de onda e, portanto, sua expressão.
O Tom Vibracional da Chama Trina define o comprimento de onda dessa
Energia... determinado pelo nível ou estado da Consciência envolvida. Então
a Luz enviada como Energia, Matéria e Inteligência forma o universo que
habitamos... físico e espiritual... a 'função de partícula' ou 'função de onda'
dessa Luz... dessa Energia, Matéria e Inteligência.

Dentro da Chama da Imortalidade,
EU SOU existindo em todo o espaço,

EU SOU permanecendo em todos os tempos,
Além, todo o tempo e espaço!

“Foi, foi, foi além... foi completamente além.
Oh, que despertar; todos saudam"2

E ASSIM É, AMADO EU SOU!

*****

ENERGIA, VIBRAÇÃO E CONSCIÊNCIA DO AMADO KENICH AHAN
…Guardião do Templo do Sol em Yucatan.

Amados entrando na Consciência Crística Solar: bem-vindos ao Templo do
Sol em meu Retiro em Yucatan. Eu os saúdo como um Sol do Sol. Além
disso, eu os saúdo como um Templo do Sol individual em seu próprio Direito
Divino... como sua própria Identidade Verdadeira. Esta é a sua
recém-descoberta Consciência Crística Solar se desenvolvendo... primeiro

2 SUTRA DO CORAÇÃO DE Buda



como um 'templo infantil' descobrindo as Qualidades do Estado Quântico de
sua própria Chama da Imortalidade para oferecer à nossa doce Terra... e
depois, além, em nosso Sistema Solar de Helios e Vesta... e então em sua
Galáxia sob nosso Amado Alfa e Ômega.

Vamos ver, sentir e aceitar profundamente que, como um Templo do Sol, EU
SOU também uma expressão Elemental...assim como a Shamballa original
era a Cidade do Sol expressa na forma …pela vinda do Amado Sanat
Kumara. Em meu próprio Templo do Sol, EU SOU sua Co-criação na forma
através da Infinita Luz Radiante de minha Chama Eterna, expressando sua
Energia, Matéria e Inteligência. Isso então se manifesta como
Saúde/Bem-Estar, Harmonia/Equilíbrio e Simplicidade/Simetria na forma.
EU SOU os Elementais da terra, ar, fogo e água em perfeita Harmonia e
Equilíbrio através da Inteligência Divina Governante de meus Sete Sóis
Chakras e meus 12 Meridianos Solares... irradiando através de cada célula,
átomo e elétron de minha forma manifesta. Meus Veículos Elementais
refletem perfeitamente as Frequências Superiores de meu Instrumento Divino.
EU SOU um Templo do Sol... manifesto! E EU SOU o Hierarca deste Templo
Sagrado manifesto... posicionado dentro da Chama Eterna em seu Altar!

Então, uma vez que este aspecto da Verdadeira Identidade esteja definido em
minha mente... na atemporalidade da Consciência Solar... EU SOU
expandindo isso para todos os atributos de qualquer Fogo Sagrado, de
qualquer Retiro de Mestre Ascensionado no qual eu coloco minha atenção.
Por exemplo, EU SOU a Iluminação Divina atemporal focada no Retiro em
Uxmal3 e toda a Iluminação Divina que já se derramou através desse Foco
desde o início dos tempos. Ou, EU SOU os poderes de cura atemporais de
muitos Retiros de Mestres Ascensionados e todas as Energias de Cura que já
foram focalizadas neles. Ou, EU SOU a atemporalidade do Retiro da
Ascensão em Luxor e todos os aspectos de Energia, Vibração e Consciência
que foram focados nele e todos os Mestres Ascensionados que se graduaram
nesse Foco desde o seu início.

Assim... EU SOU um Templo do Sol, em Alinhamento Divino com todos os
outros Retiros dos Mestres Ascensionados, além de quaisquer restrições de
tempo e espaço. EU SOU todos os Sóis em Alinhamento Divino! EU SOU a
Transmissão da Chama de qualquer Retiro de Mestre Ascensionado para
minha Chama Eterna... e na corrente de retorno, de volta de meu Instrumento
Divino para aquele Foco. Em minha verdadeira identidade, EU SOU todo
Momentum Cósmico reunido na Terra desde o nascimento da Grande
Fraternidade Branca (Grande Fraternidade de Luz). Além das restrições de
espaço, não há distância ou separação entre minha Presença na Terra e os
Templos do Sol ou qualquer Retiro dos Mestres Ascensionados e o Fogo
Sagrado interno. EU SOU tudo isso, o tempo todo, de uma só vez! Pois esta é
a dádiva da Consciência Solar e sua Liberdade Espiritual!

3 Maia para "construído três vezes"



AFIRMAÇÕES:

EU SOU inspirando e absorvendo a
atemporalidade da Chama de Cura Eterna.

EU SOU expandindo-a e projetando-a  em...
(a área do corpo, mente ou emoções que requerem cura)

EU SOU a Chama da Iluminação de Deus! EU SOU direcionando-a para
aquelas pessoas, lugares, condições e coisas que a requeiram,

livre de qualquer crítica, condenação ou julgamento.

EU SOU carregando, carregando carregando os Elementais da terra, ar, fogo
e água que compõem meus veículos, com minha Chama da Imortalidade. EU

SOU acelerando-os em seu Mais Alto Potencial Divino, expressando os
Padrões de Perfeição do meu Corpo de Luz!

EU SOU todos os outros Fogos Sagrados, como os 3º Raio de Amorosa
Adoração e Gratidão, o 7º Raio de Misericórdia, Compaixão e Perdão... ou o

5º Raio de Constância / Perseverança …em toda e qualquer área da vida diária
que desejo servir neste dia.

EU SOU um Diretor Divino do Fogo Sagrado!

CERIMÔNIA

O objetivo da Cerimônia diária é alcançar a Ordem Divina …de estabelecer a
ordem interna primeiro, de modo que a 'ordem externa' seguirá durante o dia
dos meus negócios ... e durante a noite do meu sono e descanso. Assim, neste
novo Ano Solar, EU SOU me comprometendo com minha prática espiritual
com diligência, perseverança e concentração …para que meus dias e noites
prossigam na Ordem Divina …tornando-se Um com o Caminho no fluxo
natural da vida neste plano de existência. Isso inclui todos os Eventos
Transformacionais na Consciência que nos esperam na Próxima Onda de Vida
Chegando para a Terra... ‘o Caminho’ transformando-se, além de transformar
a expressão de todas as coisas, nesta Nova Era de Libertação Espiritual.

Em Consciência Crística Solar há uma certa Paz nos esperando. Esta é a
tendência natural de perceber as Transformações que alcançamos durante o
Processo de Ascensão sem esforço, sem tensão. Esta é a essência da
Iluminação de Deus. A pessoa tem percepção e conhecimento sobre o
processo e o que está ocorrendo individualmente e em escala global. A pessoa
observa as próprias transformações com uma postura calma. A pessoa
mergulha na Consciência Crística Solar... onde a natureza binária do yin/yang
não mais prevalece e a Consciência do Indivisível Fluir da Totalidade
Indivisível é o princípio orientador. Aqui, os doze aspectos da Deidade



existem como um! Em contraste, durante o desenvolvimento da natureza de
Sete Aspectos do Sagrado Cristo Interno, a natureza binária do Yin/Yang é
aceita, e cada Raio do Espírito Santo é desenvolvido individualmente... como,
por exemplo, em “a qual Raio eu pertenço”. Na Consciência Solar, tudo é
Um, o tempo todo!

À medida que entramos firmemente na Era da Consciência Crística Solar e na
Próxima Onda de Vida Chegando, há sempre a expectativa de algo mais para
se desenvolver e um alegria constante de antecipação de tal transformação
constante …sempre esperando o que está ‘além’. Isto é o Tranquila Alegria
que é essa joia a ser descoberta dentro da Iluminação e Esclarecimento de
Deus. Este é o nosso Ensinamento em nosso Retiro do Sol, e convidamos a
Reunião da Humanidade Ascendente a se juntar a nós em qualquer momento
de meditação ou repouso. Sejam bem-vindos ao nosso Encontro Cósmico!

E ASSIM É, AMADO EU SOU!


