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Har du hört talas om den Violetta Flamman? Detta är en energifrekvens, en vibration och ett
medvetande som flyter in i Jordens mentala och känslomässiga skikt tack vare den
allomfattande Gudomliga Matrisen från vår Fader-Moder Gud. Denna gåva av Helig Eld
flödar in, genom och runtom varje levande partikel på Jorden. Den har den fantastiska
förmågan att omvandla allt det negativa till Ljus, som nu tränger upp till ytan i våra
individuella liv och i människors liv som lider över hela världen.
Haken är att för att denna kraftfulla ljusgåva ska uträtta den här missionen måste Guds Söner
och Döttrar som vistas på Jorden ge den tillstånd att göra det. Vi har vår fria vilja, och genom
missbruk av våra tankar, ord, handlingar, känslor och uppfattningar har vi antingen medvetet
eller oavsiktligt skapat de sjukdomar som finns på Jorden. Detta innebär att du och jag och
alla andra personer på Jorden är ansvariga för att omvandla den smärta och det lidande vi
skapat under våra olika vistelser på Jorden.
Den Universella Lagen säger: "Ropet på hjälp måste komma från den värld där hjälpen
behövs." Våra GudaFöräldrar och våra Himlaväsen kan inte bara vifta med en trollstav och
omvandla våra mänskliga dåliga skapelser tillbaka till Ljus. Men om Guds Söner och Döttrar
som vistas på Jorden åberopar den Violetta Flamman och ber den Heliga Elden förvandla
varje negativ tanke till Ljus, ja, varje negativt ord, handling, känsla och övertygelse som vi
någonsin uttryckt under någon tidsperiod eller dimension och som bidragit till smärta och
lidande på Jorden, kommer Himlens dammluckor att öppna sig som svar på våra innerliga
böner.
LjusVarelserna inom den Upplysta Sanningens sfärer har avslöjat att under det här året,
2012, har vi genom den uppvaknande mänsklighetens och Himlasällskapets förenade
ansträngningar uppnått en kritisk massa inom det kollektiva medvetandet, vilket tillåter
Jorden att ta emot högre och oändligt mycket mera kraftfulla frekvenser från den Violetta
Flamman än vi tidigare kunnat uthärda. Denna Heliga eld är inom Orsakens Sfärer känd som
Solens femdimensionella Violetta Flamma från Guds oändliga fullkomlighet.
Himlen har sagt, att den här frekvensen hos den Violetta Flamman har förmågan att på "ett
ögonblick" förvandla liv med en energi av dålig kvalitet. Det är underbart, eftersom vi
befinner oss mitt i den största utrensning och reningsprocess som världen någonsin känt till.
Allteftersom mänskligheten vaknar och Guds Ljus ökar på Jorden, tränger allt som strider mot
Guds Ljus upp till ytan för att helas och omvandlas tillbaka till Ljus. Även de hårda
väderförhållandena är en spegling av mänsklighetens medvetande och bildas av
Elementarriket för att rensa Moder Jords kropp från de grymheter som mänskligheten tillfogat
henne genom okunnighet, girighet och det skrämmande maktmissbruket.
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Jag vet, att det låter alltför bra för att vara sant att det faktiskt finns en gåva av Helig Eld
som strömmar från vår Fader-Moder Guds hjärta som har förmågan att omvandla smärtan
och lidandet på Jorden "på ett ögonblick", men det är sant. För att dra nytta av den Violetta
Flamman behöver du lyckligtvis inte till fullo förstå eller ens acceptera att den Violetta
Flamman är verklig. Allt du behöver göra är att se den som en möjlighet. Be din JAG ÄRNärvaro att utnyttja Solens femdimensionella Violetta Flamma från Guds oändliga
fullkomlighet för att omvandla allt som orsakar smärta och lidande i ditt och i mänsklighetens
liv eller som skapar smärta i upplevelsen hos andra aspekter av liv på Jorden.
Den Violetta Flamman är bokstavligen vetenskaplig, och den kommer att svara omedelbart
på åkallan från varje människas JAG ÄR-Närvaro. Detta gäller oavsett om du i ditt lägre
mänskliga medvetande accepterar den Violetta Flamman som verklig eller inte. Jag lovar
dig, genom att dagligen genom din JAG ÄR- Närvaro åberopa den här nya frekvensen
kallad den Violetta Flamman, kommer du att förändra ditt liv till det du vill att det ska vara.
Du har sannerligen allt att vinna och inget att förlora genom att experimentera med denna
Ljusets Gåva från vår Fader-Moder Gud.
Jag vill gärna dela med mig till dig vad Himlen har avslöjat för oss om den här nya
frekvensen, den Violetta Flamman. Förhoppningsvis kommer detta att hjälpa dig inse
omfattningen hos den här möjligheten och vad den här Violetta Flammans frekvens kan göra
för att hjälpa dig läka de smärtsamma saker som kommer upp till ytan i ditt liv.
Den NYA femdimensionella Violetta Flamman från Solen kommer snabbt att omvandla de
mänskliga felaktiga skapelser som orsakar smärta och lidande på Jorden. Den kommer också
att bana väg för den konkreta manifestationen av de perfekta mönster som finns inom vår nya
Planetariska Grund (cause) som består av Gudomlig Kärlek och för vår nyfödda Renässans
som består av Gudomlig Kärlek.
Den Violetta Flamman är den mest kraftfulla omvandlande frekvensen som finns
tillgänglig för mänskligheten och Moder Jord just nu. Denna Heliga Eld är den perfekta
balansen mellan Utandningen från vår Fader Gud, den safirblåa flamman med gudomlig
vilja, kraft och myndighet, och Inandningen från vår Moder Gud, den Helige Ande, som
speglar den kristallina rosa flamman hos en omskapande gudomlig Kärlek och står för
tillbedjan och vördnad inför livet. När Utandningen och Inandningen hos våra
GudaFöräldrar blandas till en enda rytmisk puls, föds en Violett Flamma fram med
ofattbar kraft och makt.
Den Uppstigne Mästaren Saint Germain har varit avgörande för att föra fram kunskapen om
den Violetta Flamman till mänsklighetens medvetna sinnen. I de Himmelska Världarna är han
känd som Frihetens Son, och han har erbjudit sig att upprätthålla den Violetta Flamman på
Jorden till gagn för utvecklingen av allt liv här. I sitt upphöjda tjänande i hjärtat av vår
allvetande, allestädes närvarande och allsmäktige Fader-Moder Gud – Den Kosmiske JAG
ÄR – Allt Som Är, är han vårdaren (The Keeper) av den Violetta Flamman. I denna oktav av
gudomligt tjänande upprätthåller Saint Germain denna gåva från vår Fader-Moder Gud för
alla Guds Söner och Döttrar över hela universum.
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Under denna kritiska tid på Planeten Jorden arbetar Saint Germain med stöd från Himlen.
Varje Adept, Avatar, Buddha, Helgon och Kristusväsen som någonsin vandrat på Jorden
hjälper Saint Germain i hans strävan att hjälpa Moder Jord och allt liv som utvecklas på henne
att höja sig (Ascend) till de fem-dimensionella frekvenserna av oändlig fysisk perfektion.
Förutom detta Gudomliga ingripande fokuserar legioner av Ljus från Solar bortom Solar och
Galaxer bortom Galaxer över hela skapelsen sin kärlek och sitt stöd på den här välsignade
planeten. Aldrig har Guds barn fått så mycket hjälp uppifrån som vi får under detta kosmiska
ögonblick.
År 1936 började Saint Germain avslöja informationen om den Violetta Flamman för en
uppvaknande mänsklighet. På den tiden kunde till och med Ljusarbetare bara tåla de allra
mjukaste frekvenserna från denna Heliga Eld. Saint Germain började genom att undervisa
Ljusarbetare hur man skulle använda den Violetta Flammans milda egenskaper:
barmhärtighet, medkänsla och förlåtelse. Med tiden lärde sig Ljusarbetare använda
omvandlingens och reningens frekvenser. Slutligen blev den Violetta Flammans frekvenser
vad gäller rättvisa, rättigheter, frihet, möjlighet och seger kända för oss. Allteftersom vi
utvecklade förmågan att tåla allt kraftfullare Ljus, lärde vi oss hur man använder den Violetta
Flammans rytm och Gudomliga Ceremoni.
Ju mer kunnigt Ljusarbetare kom att utnyttja den Violetta Flammans gåvor, desto mer kunde
Saint Germain och de LjusVarelser som förknippades med denna Heliga Eld hjälpa
mänsklighetens massor att lyfta sig över det av dem skapade utsläppet (effluvia). Det här
utsläppet var mörkrets slöja som kopplade bort oss från vår JAG ÄR-Närvaro och hindrade
oss från att kommunicera med LjusVarelser i sfärerna av Upplyst Sanning. I över sju
decennier har Ljusarbetare världen över åberopat den Violetta Flamman och långsamt och
stadigt berett vägen för det uppvaknande som nu pågår inom hjärtan och sinnen hos
människor överallt.
På grund av de otroliga förändringarna som framgångsrikt har ägt rum i mänsklighetens
jordiska kroppar de senaste åren, är vi nu i stånd att ta till oss högre frekvenser av den Violetta
Flamman än någonsin tidigare. Under maj, 2012, magnetiserade Saint Germain, i
samverkan med Ljuslegionerna inom hela Oändligheten som förknippas med den Violetta
Flamman från vår Fader-Moder Guds själva hjärta, den starkaste femdimensionella
Violetta SolFlamma som Mänskligheten och Moder Jord kan klara av.
LjusVarelserna andades in denna enastående frekvens av den Violetta Flamman i vår FaderModer Guds gudomliga matris, och den flyter nu in i, genom och runt varje partikel av liv på
Jorden. Den Gudomliga Intelligensen i denna Heliga Eld väntar tålmodigt på möjligheten att
omvandla mänsklighetens negativa skapelser och alla sjukdomar som existerar på Jorden
tillbaka till Ljus. Vår Fader-Moder Gud har försäkrat oss om att varje gång vi åberopar denna
nya femdimensionella Solfrekvens av den Violetta Flamman genom vår JAG ÄR-Närvaro,
kommer den att utvidgas exponentiellt. Detta kommer att ge oss möjlighet att snabbt
omvandla det negativa som håller på att tränga upp till ytan över hela världen. Saint Germain
har försäkrat oss om att denna 5-dimensionella Solära Violetta Flamma som är så full av
möjligheter kommer att påskynda det uppvaknande som äger rum på planeten och slunga
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Mänskligheten uppför evolutionsspiralen in i frekvenser med harmoni och balans bortom allt
vi någonsin upplevt.
När vi åberopar den Violetta Flamman genom vår JAG ÄR-Närvaro, ger vi denna Heliga Eld
tillstånd att komma in i våra liv. Den Violetta Flamman flyter sedan genom vår Silversträng
in i vårt KronChakra, varifrån den nerstiger in i den Odödliga Segerrika Trefaldiga Flamman
i vårt hjärta. När den Violetta Elden går in i vår HjärtFlamma, inpräglas den med vårt unika,
individuella elektroniska Ljusmönster. När detta är utfört, väntar den på direktiv från vår
JAG ÄR- Närvaro.
Om vi till exempel är intresserade av att omvandla de föråldrade mönstren av
fattigdomsmedvetande som vi utvecklat under många livstider genom att tro på brist och
begränsning, ber vi helt enkelt den Violetta Flamman att genomföra detta. Det kan vi göra
genom en enkel åkallan. Till exempel:
JAG ÄR min älskade JAG ÄR-Närvaro och åkallar den fulla kraften hos den
femdimensionella Violetta SolFlamman så att den omvandlar orsaken, själva kärnan,
effekten, och bevarade minnen av varje tanke, känsla, ord, handling eller övertygelse
som jag någonsin har uttryckt under vilken tidsepok eller dimension det än kan vara,
både kända och okända, som speglar ett fattigdomsmedvetande eller brist och
begränsning av något slag.
Med invokationen träder den 5-dimensionella Solära Violetta Flamman omedelbart till
handling. Den flammar ut från vår HjärtFlamma, präglad av vår egen elektroniska ljusbild.
Den färdas genom Jordens atmosfär och expanderar ut i Universum. På sin resa genomsöker
den och drar till sig varje energielektron som vibrerar i en frekvens av fattigdom, brist eller
begränsning som är präglat med samma elektroniska ljusmönster.
Oavsett hur tät frekvensen av fattigdom är som döljer den energi vi modifierat felaktigt under
våra många liv, finns det fortfarande en kärna av renhet inom varje elektron som innehåller
dess ursprungliga Gudomliga Potential. Detta innebär att det inom varje elektron som
manifesteras som fattigdom finns fortfarande den Gudomliga Potentialen för Guds Oändliga
Överflöd, pulserande i dess kärna. Inom varje elektron som manifesteras som hat finns
fortfarande den gudomliga potentialen för Guds Oändliga Kärlek. Inom varje elektron med
krig finns fortfarande den gudomliga potentialen för Evig Fred. Inom varje elektron med
sjukdom finns fortfarande den gudomliga potentialen för Vibrerande Hälsa.
Så snart den Violetta Flamman uppslukat felmodifierad energi som är präglad med vårt
elektroniska Ljusmönster tränger den sig in i elektronens rena kärna och aktiverar den
Gudomliga Potential som finns inkodad där. Eftersom Guds Gudomliga Potential för oändligt
Överflöd aktiveras inom varje elektron i vårt fattigdomsmedvetande, börjar de atomära och
subatomära partiklarna och vågorna i elektronerna att snurra snabbare på sin axel.
Centrifugalkraften i denna acceleration kastar in de mörka frekvenserna av fattigdom, brist
och begränsning i den Violetta Flamman. Den Violetta Elden förintar direkt fattigdomsfrekvenser och omvandlar dem tillbaka till frekvensen för Guds Oändliga Överflöd.
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När omvandlingsprocessen känns klar måste vi sedan be vår JAG ÄR-Närvaro att fylla
tomrummet där fattigdomens frekvenser fanns med mönster av perfektion från vår nya
Planetariska Orsak till Gudomlig Kärlek och vår nyfödda Renässans av Gudomlig Kärlek.
Den Violetta Flamman kan omvandla allting vi vill läka eller transformera i våra enskilda liv
eller på planeten. Allt som inte återspeglar Kärlek, harmoni eller Himmelrikets balans på
Jorden kan den omvandla tillbaka till Ljus. Allt vi behöver göra är att åkalla den Violetta
Flamman genom vår JAG ÄR-Närvaro för att få den i funktion.
När vi åkallar den Violetta Flamman, kan vi rikta den mot specifika ämnen i våra liv, eller
mot globala problem, eller skapa en invokation som täcker en räcka problem som är
manifesterade på Jorden. I så fall kan vi använda invokationen som ett mantra och vara ett
instrument för den femdimensionella Violetta SolFlamman när som helst och var som helst.
En enkel åkallan kan till exempel vara:
"JAG ÄR min älskade JAG ÄR-Närvaro, som åkallar den fulla kraften hos den
femdimensionella Violetta Flamman från Solen för att förvandla orsak, kärna, effekter,
dokumentation och minne av varje tanke, känsla, ord, handling eller uppfattning som
mänskligheten och jag någonsin har uttryckt inom någon tidsepok eller dimension, både
kända och okända och som reflekterar någonting mindre än den oändliga
fullkomligheten hos Guds Gudomliga Kärlek. "
Genom att memorera en enkel affirmation som den här kan vi uttala den flera gånger under
dagen. Då kommer vi att bli en konstant kraft för den Violetta Flamman var vi än befinner oss
och vad vi än gör.
Ibland åkallar människor den Violetta Flamman utan att se resultaten i den yttre världen så
snabbt som de skulle vilja se dem. Detta ger dem det felaktiga intrycket att den Violetta
Flamman inte fungerar. Så är aldrig fallet! Den Violetta Flamman är en gåva av Gudomligt
Ljus som bokstavligen arbetar vetenskapligt varje gång den anropas av JAG ÄR-Närvaron. I
det ögonblick du uppnår en kritisk massa av den Violetta Flamman i ditt liv sker ett skifte som
inte går att stoppa. Vad du än ber om kommer att manifesteras i ditt liv. Nyckeln är att vara
ihärdig och "att hålla igång!" Den Violetta Flamman är oändligt mycket kraftfullare än de
splittrade, rädslo-baserade felaktiga skapelserna i ditt förflutna. Kom ihåg, att du har
förmågan att omvandla hundratals negativa liv "på ett ögonblick”. Var medveten om att
Guds Ljus ALLTID är Segerrikt, och DU ÄR det Ljuset.
För att hjälpa oss att ansluta oss till de nya och aldrig tidigare skådade frekvenserna hos den
femdimensionella Violetta Flamman från Solen har den Älskade Saint Germain gett oss en
konkret bild som inte bara speglar de nya Solfrekvenserna hos denna femdimensionella
Heliga Eld, utan den pulserar med energin, vibrationen och medvetandet hos denna utsökta
gåva från vår Fader-Moder Gud. Denna bild projicerades från Världar av Upplyst Sanning
och attraherades in till det fysiska planet av en kär Ljusarbetare vid namn Dominique Claire
Germain som förde in den till fysisk manifestation medan hon arbetade med en underbar
grafiker i Frankrike.
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Vi har gjort denna kraftfulla bild av den femdimensionella Violetta Flamman från Solen
tillgänglig på en affisch 11 tum gånger 15 och 1/4 tum, så du kan fysiskt uppleva strålglans
hos denna gåva från ovan.
Den 5-dimensionella Violetta Flamman från Solen finns nu tillgänglig för att hjälpa
mänskligheten att omvandla de smärtsamma saker som kommer upp till ytan i våra liv för att
läkas och förvandlas till Ljus. Genom att fokusera på denna kraftfulla bild när vi anropar den
Violetta Flamman, kommer den att hjälpa oss att konkret uppleva den himmelska kraften i
denna gåva från vår Fader-Moder Gud.
Genom att hänga upp den här bilden i våra hem och arbetsplatser kommer vår miljö att
välsignas med den Violetta Flammans strålglans, och vi kommer att påminnas under hela
dagen om att vi är den öppna dörren för den här gåvan från vår Fader-Moder Gud. Detta
kommer att hjälpa oss att snabbt förvandla den negativitet som kommer upp till ytan vilket
gör det möjligt för oss alla att gå framåt i ljuset med full fart.
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