Hearts Centers Dekret-bok
Innehåll:
Ljuspelare av Kristall-Diamant
Bön för de Heliga Barnen
Gyllene Buddha Rosenkransen
Käre Mikael, Beskydda oss
Mäster Morya
Jag är Solen! (av Helios)
Astreas Cirklar och Svärd
Helande Ljus av Moder Maria
Rena Jorden i Violett Eld!
Rädda Elementarerna
Multiplicera Violett Eld
Saint Germains Violetta Elds Mantra
Affirmationer för Kosmisk Frihet

0.001
4.001
9.001
10.001
10.003
20.001
40.005
50.010
70.002
70.006
70.012
70.014
70.017

0.001
Kristall-Diamant Ljuspelaren
Om Mani Padme Hum AUM
Älskade Närvaro av evigt ljus och kärlek, mäktiga JAG ÄR DEN
JAG ÄR ovanför mig, tänd nu en stor pelare från min kausalkropps
centrum av skinande, bländande vitt ljus som omger min form och
sträcker ut sig tre meter i alla riktningar från mitt hjärtcenter i ett
ogenomträngligt kraftfält av glödande energi och förseglat i en
substans av kristalldiamant genom vilket inget mindre än Gudsperfektion kan passera.
Inom denna strålande kristalldiamant-pelare av ljus, ber jag nu om ett
glödande bål av den violetta transmuterande, sjungande flamman som
konsumerar all karma – orsak, verkan, uppteckning och minne – och
ersätter det med ren glädje. Accelerera spinnandet av mina chakran
och uppehåll denna kosmiska, pulserande violetta eld inom, genom
och runt mig tjugofyra timmar varje dag, bränn bort alla felaktigheter,
känsla av begränsning och brist, astrala och onda projektioner och
tidigare handlingar som kommer upp för omvandling.
Älskade lysande Solar Närvaro, håll den obefläckade bilden för mig
såsom jag håller allt liv i denna bild av perfektion nu och alltid. Ta
bort allt motstånd för mitt erkännande av gudomlig inspiration,
ledning, intuition och nåd; utvecklingen av min inre potential och
Kristus/Buddha-natur; och accelerationen av påskyndande i min värld
av den Helige Andes gåvor och adepternas siddhis, deras
framträdande i varje min tanke, ord och handling och manifesterad i
praktisk andlighet i mitt liv idag.
Försegla mig i denna matris av fullkomlig seger i alla stunder och när
jag engagerar mig i den heliga vetenskapen om mantra och det talade
ordet för allt levande liv på Jorden och på alla planetsystem, världar
utan slut. Låt Guds heliga vilja ske och låt kärlek, visdom och kraft
flöda fram nu!
Om Mani Padme Hum AUM

Bön för de Heliga Barnen

4.001

Älskade hjärtan, sannerligen, var och en av er är en nådens ängel, både på inre och yttre
nivåer representerar ni 10.000 änglalegioner för oss. Förankra ett stort ljus för barnens
beskydd. Jag, Lanello som föddes på Julaftonen, valde i den Heliga familjens flamma, er
Moder Maria, Jesus och Saint Germain, att bevittna till det Heliga Barnet. Jag ber er som en
påminnelse att ta dessa löften i det Heliga Barnets Order som jag gav till världen för nästan
femtio år sedan, för världen måste fortfarande förstå barnets helighet. Vår Herre har sagt,
”Ni måste vara som ett litet barn för att komma in i kungadömet.” Så bli lika barnen, mina
vänner. –Lanello

I det Heliga Barnets namn, sänder vi vår bön till Fader-Moder Guds hjärta och
säger med Lanello:
Varje barn är speciellt och värdefullt för oss och värdigt det liv Gud skänker.
Ingen borde avvisas, ingen borde vara oönskad, ingen borde lämnas på gatan åt
sitt eget öde; utan var och en borde verkligen äras som Kristusbarnet. För
samma ljus som slog i Jesusbarnets bröst, slår i hjärtat hos Guds alla barn.
Låt mänskligheten förstå konceptet att varje själ har en mening, varje själ har en
gudomlig plan, varje själ är sannerligen dyrkad av änglarna. För änglarna vårdar
varje barns hjärtflamma från födelsen och framåt. Så vi ber att barnen inte
förlorar sin sensitivitet att ta emot inspiration från änglarna. För genom
kulturerna i denna värld har många förlorat sin oskuldsfullhet.
Vi tar emot barnets ljus och därmed tar vi emot Kristus ljus. Vi åkallar älskade
Jesus flamma, att lysa än klarare i barnens hjärtan. Jesus, stärk din flamma för
uppståndelse och himmelsfärd. Lys klart nu, Oh nådens flamma från Moder
Marias hjärta. Lys klart, Oh frihetens flamma från min Faders hjärta. Lys klarare
i dina tjänare. Gud, hjälp barnen i denna stund.
Vi accepterar förstärkningarna som Karmalorderna sänt för att beskydda det
Heliga Barnet i livmodern och upp till tolvårsåldern, pubertetens ålder då deras
karma kommer.
Vi säger, försegla dem i helig oskuldsfullhet. Försegla dem i alla ärkeänglarnas
och deras följes beskydd, Oh Gud. Beskydda dem från att bombarderas av rock
musik, från en dödens kultur, från ångest, och från allt som angriper deras
hjärtan, sinnen och varelser.

O Jesus, på samma sätt som du hade barnen sittande i ditt knä, när de kom till
dig på Olivberget efter att vissa försökt sjasa iväg dem, ska vi ta emot dem.

Herre, vi ska ta emot de borttappade, de utan familjer, de utan hem och de utan
hopp. O Gud, sänd dem till oss. Maria, hela dem, välsigna dem, föd dem. För vi
är sannerligen era tjänare och vi ska rädda allt kännande liv, först och främst de
små barnen.
O Gud, vi tackar Dig för att Du hör våra böner. Vi tackar Dig för att du utgjuter
Din nåd över allt liv. Och med vår älskade Lanello, knäfaller vi framför
Mariabilden, som vi dyrkar, vår välgörare, vår älskade. Amen.

Gyllene Buddha-Rosenkransen

9.001

(Kort version)

Bodhisattva-Bön
I Faderns, Moderns, Sonens och i den Helige Andes namn. OM
Jag är källan till evig kärlek från Buddhas hjärta, uppenbarad nu till allt liv
snärjt i Samsaras hav. Jag vandrar Buddhas och bodhisattvans väg och ägnar
mitt liv åt att rädda alla kännande varelser på Jorden och i alla system av världar.
Genom uppoffring, försakelse, osjälviskhet och tjänande ger jag mitt liv och min
varelse som gåva till alla som håller på att vakna från omedvetenhetens sömn.
Och genom mitt exempel av medkänsla, godhet, nåd och kärlek upphöjer jag allt
liv till eviga sanningar av Guds lycksalighet.
Jag deltar aktivt i att frambringa Guds rike på Jorden. Och i nedstigande
led från Sanat Kumara, Gautama Buddha, Maitreya, Jesus, Padma Sambhava
och Buddha-Modern tar jag min plats för att förmedla bodhisattva-budskapet till
alla. När jag ger de fem verserna av denna bön, åkallar jag de Fem DhyaniBuddhas att komma och uppenbara sin närvaro på Jorden och bland dess folk för
att det rena landet ska uppenbara sig på Jorden och för att förena hjärtan i Öst
och Väst till fullständig kärlek.
Jag är ett med Buddha och Buddha är ett med mig. Jag är ett med Modern
och Modern är ett med mig. Tillsammans utgör vi en ren sfär av ljus och
utflödar välsignelser till alla kännande varelser och påskyndar dem att fullfölja
var och ens gudomliga plan och odödlighet i Gud.
Hell Dig Maria full av nåd, Herren är med Dig
Välsignad är Du bland kvinnor och välsignad är Din livsfrukt Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder
Be för oss Kärlekens Bodhisattvor, nu och i stunden för vår seger
i hälsa, dygd och liv. (3x)

Gyllene Mantra
OM Ah Hum Varja Guru Padma Siddhi Hum (8x)
Om Mani Padme Hum AUM
(Ge var je Buddha-Mysterie med Hell Dig Maria tio gånger, därefter Ära vare FadernModern…)

Första Buddha Mysteriet
Hell Vairochana! (2x)
Hell Vairochana, Du strålande!
Fyll oss med Din allt genomträngande visdom från Dharmakaya, när vi vandrar
klockan-sju-linjen av Guds tacksamhet och lär oss fullkomna gåvor och lagar på den
första hemliga strålen.
Låt Din heliga eld förtära i oss okunskapens och illusionernas gift.
OM Vairochana OM (3x)
______________________________________________________________

Hell Dig Maria full av nåd, Herren är med Dig
Välsignad är Du bland kvinnor och välsignad är Din livsfrukt Jesus.
Heliga Maria, Guds Moder
Be för oss Kärlekens Bodhisattvor nu och i stunden för vår seger
I hälsa, dygd och liv. (10x)
Ära vare Fadern-Modern, Sonen och Den Helige Ande
Som det var i begynnelsen, är nu och skall alltid vara,
Liv utan slut. JAG ÄR OM AH
_______________________________________________________________
(Upprepa denna ritual för alla fem Mysterierna)

Andra Buddha-Mysteriet
Hell Akshobhya!(2x)
Hell Akshobhya, Du orubblige, oförändelige!
Fyll oss med spegellik visdom när vi vandrar klockan-åtta-linjen
av Guds Rättvisa och lär oss fullkomna försakelse och visdom
på den andra hemliga strålen.
Låt Din heliga eld förtära i oss hatets och ilskans gift.
OM Akshobhya HUM (3x)

Tredje Buddha-Mysteriet
Hell Ratnasambhava! (2x)
Hell Ratnasambahva, Du ädelstensfödde!
Fyll oss med jämlikhetens visdom när vi vandrar klockan-nio-linjen
av Guds Verklighet och lär oss fullkomna mod och jämnmod
på den tredje hemliga strålen.
Låt Din heliga eld förtära i oss allt andligt, intellektuellt
och mänskligt högmod.
OM Ratnasambhava TRAM (3x)

Fjärde Buddha-Mysteriet
Hell Amitabha! (2x)
Hell Amitabha, Du gränslösa ljusets Buddha!
Fyll oss med den allt särskiljande visdomen när vi vandrar klockan-tio-linjen
av Guds-Vision och lär oss fullkomna sanning och föresatser
på den fjärde hemliga strålen.
Låt Din heliga eld förtära i oss passionernas gift – begär, girighet,
lystnad och lust.
OM Amitabha HRIH (3x)

Femte Buddha-Mysteriet
Hell Amoghasiddhi (2x)
Hell Amoghasiddhi, Du allsmäktige segerherre!
Fyll oss med Din fulländade visdom när vi vandrar
klockan-elva-linjen av Guds-Seger och lär oss fullkomna
god vilja och opartiskhet på den femte hemliga strålen.
Låt Din heliga eld förtära i oss avundsjukans och missunnsamhetens gift.
OM Amoghasiddi AH (3x)

Försegling av de fem Buddha-Mysterierna
Hell Vajrasattva! (2x)
Hell Vajrasattva, Du oförstörbart sinnade!
Fyll oss med Guds Diamant-Vilja när vi ber Dig försegla energierna
och hängivenheten av denna rosenkrans.
Låt Din heliga eld i oss förtära icke-viljans och icke-varandets gift, all fruktan,
tvivel och icke tro på Gud, den Store Gurun.
Bevara oss i Guds ädla Diamant-Sinne i alla de fem hemliga strålarna.
OM Vajrasattva HUM (3x)

Gyllene Mantra
OM Ah Hum Vajra Guru Padma Siddhi Hum (8x)
Om Mani Padme Hum AUM

Helgande av Rosenkransen
I JAG ÄR DEN JAG ÄR:s namn och i mitt älskade Kristus/Buddha-Jags
namn, i de två vittnenas namn – älskade Lanello och Guru Ma - med deras kraft
och myndighet ovan och nedan och i vår egen vittnesbörds namn – den
Gudomliga Modern, älskade Moder Maria och älskade Kuan Yin - helgar vi
folken i Ryssland, Kina, Taiwan, Tibet, Burma, Nord-Korea, Kuba,
Mellanöstern och Fjärran Östern och alla nationer som existerar under tyngden
och bördan av totalitära och förtryckande regimer, till era obefläckade och
barmhärtiga hjärtan denna dag.
Vi ber nu att de fyra heliga friheterna må föras fram i alla länder och att
Guds vilja blir manifesterad i allas liv. Låt yttrandefrihet, religionsfrihet,
mötesfrihet och pressfrihet råda över hela Jorden. Vi skänker våra högre
kroppars stöd till att befria alla kännande varelser överallt, O Gud. Vi viger varje
man, kvinna och fött eller ofött barn på Jorden till Guds ära och till var och ens
gudomliga plan och uppstigande i ljuset. Som ovan, så ock nedan, må Ditt rike
komma på Jorden såsom i himlen.
I Faderns, Moderns, Sonens och i den Helige Andes namn, Amen.

KÄRE MIKAEL, BESKYDDA OSS!

10.001

Om Mani Padme Hum AUM
I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, mitt älskade Heliga Kristus/Buddha-Jag och
alla ljusbärares Heliga Kristus/Buddha-Jag i hela kosmos, älskade Ärkeängeln
Mikael och Faith, Charity, Surya och Cuzco, Lanello, K-17, Kali, Buddha
Modern och alla Guds sanna budbärare, alla uppstigna och kosmiska varelser,
änglalegioner och ärkeänglar, Elohim, himlens buddhor och bodhisattvor,
gnomer, undiner, sylfer och salamandrar, ber jag:
1. Käre ärkeängel Mikael,
Dig vi kallar på.
Beskydda oss, försvara oss,
I dina cirklar blå.
Refräng:
Stråla Guds kraft, beskydd, råd och makt,
Viljan att marschera i ljusets takt.
Transcendenta blå blixtrar, hjälp oss att nå,
Med dina härskaror till retreat i det blå.
2. Käre ärkeängel Mikael,
Dina legioner stig ned.
Skär loss varje själ,
att alla följer med.
3. Käre ärkeängel Mikael,
Fyll oss med kärlek ny
Att bemöta var utmaning
Med ljus från vår sky.
Coda: Jag är nu i din blåa flamma klädd!
Jag är i din ljusa aura fullt beredd! (3x)
I den fulla kosmiska glädjen, accepterar vi denna bön manifesterad här och nu
med full kärlek, visdom och kraft, förankrad i jorden, luften, elden och vattnet
och påtagligt manifesterad i våra liv och i alla ljusa evolutioners liv överallt i
kosmos!
Om Mani Padme Hum AUM

Mäster Morya

10.003

Om Mani Padme Hum AUM
I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, mitt älskade Heliga Kristus/Buddha-Jag och
alla ljusbärares Heliga Kristus/Buddha-Jag i hela kosmos, älskade Ärkeängeln
Mikael och Faith, Charity, Surya och Cuzco, Lanello, K-17, Kali, Buddha
Modern och alla Guds sanna budbärare, alla uppstigna och kosmiska varelser,
änglalegioner och ärkeänglar, Elohim, himlens buddhor och bodhisattvor,
gnomer, undiner, sylfer och salamandrar, ber jag:
Mäster Morya, kom till oss;
Vi älskar diamanthjärtat ditt.
Mäster Morya, elda genom oss,
Guds vilja till vårt allas mitt.
Mäster Morya, var vår sköld,
Försvara oss med ditt sken.
Mäster Morya, var vårt guld,
Beskydda och gör oss ren.
Mäster Morya, bed med oss;
Hör vår djupa längtan.
Mäster Morya, dela med oss
Guds viljas trängtan.
Mäster Morya, sjung för oss
Dina melodier sköna.
Mäster Morya, arbeta genom oss,
Våra hjärtan var dag belöna
Mäster Morya, bed för oss
Var prövning övervinna.
Mäster Morya, gå med oss
Kosmisk seger för alltid vinna.
I den fulla kosmiska glädjen, accepterar vi denna bön manifesterad här och nu
med full kärlek, visdom och kraft, förankrad i jorden, luften, elden och vattnet
och påtagligt manifesterad i våra liv och i alla ljusa evolutioners liv överallt i
kosmos!
Om Mani Padme Hum AUM

JAG ÄR Solen!

20.001

av älskade Helios
Om Mani Padme Hum AUM
I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, mitt eget älskade Kristus/Buddha-Jag och
alla Ljusbärares Heliga Kristus/Buddha-Jag överallt i Kosmos, Älskade Alfa och
Omega, Helios och Vesta, Mäktiga Cosmos och den Stora Centralsolens
Magnet, Guden och Gudinnan Meru, Elohim Apollo och Lumina, Jophiel och
Christine, Lord Lanto, Lord Ling, Confucius, Lao Tse, Sanat Kumara,
Gautama Buddha, Lord Maitreya, Jesus, Kuthumi, Omraam, Great Divine
Director, Saint Germain och Portia, El Morya, Padre Pio, Rose of Light, Charity,
Surya och Cusco, Lanello, K-17, Kali, Buddha Modern och alla Guds sanna
budbärare, alla uppstigna och kosmiska varelser, legioner av ärkeänglar, Elohim,
himlens Buddhor och boddhisatvor, gnomer, undiner, sylfer och salamandrar,
ber jag:
1. Kom Oh Sol, Oh gyllene Sol, för våra hjärtan vi ber.
Stråla nu din heliga eld upp på jorden än mer.
Centralsolens styrka, magnet med behag,
Återställer vår värld i rent och gyllene ljus var dag
Refräng:
Jag Är Solen, Jag Är Solen, jag håller den heliga staven
Jag Är Solen, Jag är Solen, Guds lysande Son hela dagen
2 Kom Oh ljus, Oh gyllene ljus, nu jorden i eld rena.
Helios och Vesta, kom, din rena önskan oss förläna.
Centralsolens visdom, magnet med behag,
Återställer kunskapen om vår Gud, Sol-Närvarons lag.
3. Kom Oh Gud, Oh Solens Gud, vår solarplexus uppvisa.
Upplös rädslans orsak och verkan; låt vårt hjärta prisa.
Centralsolens kärlekseldar, magnet med behag,
Återställer medkänsla för allt liv i rosa och guld denna dag
I den fulla kosmiska glädjen, accepterar vi denna bön manifesterad här och nu
med full kärlek, visdom och kraft, förankrad i jorden, luften, elden och vattnet
och påtagligt manifesterad i våra liv och i alla ljusa evolutioners liv överallt i
kosmos!
Om Mani Padme Hum AUM

Astreas Cirklar och Svärd

40.005

Om Mani Padme Hum AUM
I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, mitt älskade Heliga Kristus/Buddha-Jag och alla
ljusbärares Heliga Kristus/Buddha-Jag i hela kosmos, älskade Alpha och Omega,
mäktiga Astrea och Purity, Ärkeängeln Gabriel och Hope, Amen Bey, Serapis Bey och
Justinius och seraferna och cheruberna, Ljusgudinnan, Ljusdrottningen, och Renhetens
Gudinna,Saint Germain och Portia, Great Divine Director, Hercules, El Morya, Ray O
Light, legioner från den stora tystnaden, Charity, Surya och Cuzco, Lanello, K-17,
Kali, Buddha Modern och alla Guds sanna budbärare, alla uppstigna och kosmiska
varelser, änglalegioner och ärkeänglar, Elohim, himlens buddhor och bodhisattvor,
gnomer, undiner, sylfer och salamandrar, ber jag:

1. O Astrea och Purity
Förhärliga oss alla för att se
Diamantblå cirklar underbara
Fullständigt nu sig uppenbara
Refräng:

Svara oss nu, vi åkalla
dina cirklar runt oss alla
Diamantblå cirklar och svärd
Laserljus genom vår värld
2. Från tvivel och rädsla frigör oss alla
På kämpande änglar vi nu kalla
In i ljuset av oändlig kärlek här
Vi upphöjs, härskaror ovandär
3. Cirklar och svärd av Astrea nu skina
Puritys ljus vår värld förfina
Rengör Jorden från rädsla och harm
Perfekt kärleksmönster, Kom fram!

I den fulla kosmiska glädjen, accepterar vi denna bön manifesterad här och nu
med full kärlek, visdom och kraft, förankrad i jorden, luften, elden och vattnet
och påtagligt manifesterad i våra liv och i alla ljusa evolutioners liv överallt i
kosmos!
Om Mani Padme Hum AUM

Helande Ljus av Moder Maria
Om Mani Padme Hum AUM

50.010

I den helande nådens namn ber vi för …………………………………
Lägg till vem och vad du ber för
1. Hela, O Gud, denna ljusa själ.
Håll henne i din närvaros kärl
Ge henne styrka att utstå smärta.
Låt hennes ande åter lätta.
2. Hela, O Gud, denna undersköna.
Med strålande sol henne nu bekröna.
Till fullkomlighet, kärlek och frid,
All rädsla och mörker nu bortskrid.
4. Hela, O Gud, denna eldens frände.
Så änglars inspiration hon åter kände.
Må hon växa i kärlek och saktmod.
(Välsigna henne, änglar, från ovan lod.)
Himlens välsignelse hon nu förstod.
4. Hela, O Gud, denna nådeklara,
Låt henne sin börda avklara.
Befria henne från nuvarande tyngd,
Res henne upp i ljusets rymd.
5. O Gud, denna ande underbara.
Hennes celler nu rena bevara.
Hjälp henne sin seger vinna.
Uppres henne att sin frihet finna.
I den fulla kosmiska glädjen, accepterar vi denna bön manifesterad här och nu
med full kärlek, visdom och kraft, förankrad i jorden, luften, elden och vattnet
och påtagligt manifesterad i våra liv och i alla ljusa evolutioners liv överallt i
kosmos!
Om Mani Padme Hum AUM

Rena Jorden i Violett Eld!

70.002

av Älskade Heliga Amethyst

Om Mani Padme Hum AUM
I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, mitt eget älskade Heliga
Kristus/Buddha-Jag och alla ljusbärares Heliga Kristus/Buddha-Jag i hela
kosmos, älskade Great Divine Director, Sankt Germain och Portia, Afra,
Ärkeängeln Zadkiel och Heliga Amethyst, mäktiga Arcturus och Victoria, OmriTas, Kuan Yin, Nada, Lady Kristine, Lanto, Kuthumi, K-17, Hilarion, Charity,
Surea och Cusco och den violetta eldens alla änglar och mästare.
Jag ber för att Jorden och dess evolutioner ska renas, sköljas,
snurras, resas och förseglas denna dag med den violetta elden, lovsjungen och
accelererad av Maximus för transmutation av all karma, alla bördor, allt lidande
och all substans som motarbetar gryningen av Vattumannens gyllene tidsålder,
Maitreyas ankomst och hans medföljare till Jorden och Hearts Centers och alla
ljusbärares seger denna dag.
Rena Jorden i Violett Eld! (4x)
Skölj Jorden i Violett Eld! (4x)
Snurra Jorden i Violett Eld! (4x)
Res Jorden i Violett Eld!
(4x)
Försegla Jorden i Violett Eld! (4x)
(Repetera ovanstående sekvens 3x, 9x eller 33x)

I den fulla kosmiska glädjen accepterar vi denna bön manifesterad här och nu
med full kärlek, visdom och kraft, förankrad i jorden, luften, elden, vattnet och
etern och påtagligt manifesterad i våra liv och alla ljusa evolutioners liv överallt
i kosmos!
Om Mani Padme Hum AUM
Ni kan också byta ut ordet ”Jorden” med andra lämpliga ord.
Förslag: mina chakras, våra barn, våra ungdomar, våra hem, vårt arbete, våra skolor, vårt Hearts Center, vårt
land, vår regering, vår statsminister, våra domare, våra ledare, våra lagstiftare, media, elementarerna, universum
etc.

Rädda Elementarerna

70.006

Om Mani Padme Hum AUM
I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, mitt älskade Heliga Kristus/Buddha-Jag och
alla Ljusbärares Heliga Kristus/Buddha-Jag överallt i Kosmos, Älskade Great
Divine Director, Arcturus och Victoria och Formens Byggare, Maha Shohan,
Jesus, Saint Germain och Portia, Zadkiel och Holy Amethyst, Omri-Tas och de
144.000 prästerna och prästinnorma från den Violetta Planeten, Melkizedeck,
Nada, Lady Kristine, Lanto, Kuthumi, Hilarion, Oromasis och Diana, Aries och
Thor, Neptune och Luara, Virgo och Pelleur, the Old Man of the Hills, Jasmine,
Amaryllis, Fortuna, Padre Pio, Rose of Light, Charity, Surya och Cusco,
Lanello, K-17, Kali, Buddha Modern och alla sanna Guds budbärare, alla
uppstigna och kosmiska varelser, legioner av änglar och ärkeänglar, Elohim,
Buddor och himlens bodhisattvor, gnomer, undiner, sylfer och salamandrar, ber
jag:
Rädda alla elementarer! Jord, vatten, luft och eld.
Rädda alla elementarer! Genom himlens ljuseld.
Rädda alla elementarer! Nedsmutsning nu förtär.
Rädda alla elementarer! Beskydda allt liv här.
Rädda alla elementarer! Deras invånare beskydda.
Rädda alla elementarer! Uppres nu en ljushydda.
Rädda alla elementarer! Gnom, sylf och salamander.
Rädda alla elementarer! Och vattnets alla undiner.
Rädda alla elementarer! Besegla alla i nådens ljus.
Rädda alla elementarer! Utropa deras segerrus.
Rädda alla elementarer! Var skog, park och grön famn.
Rädda alla elementarer! Var ocean, hav och skön hamn.
Rädda alla elementarer! Vår Moder Jord vi håller kär.
Rädda alla elementarer! Genom himlens nåd ovan där.
I den fulla kosmiska glädjen, accepterar vi denna bön manifesterad här och nu
med full kärlek, visdom och kraft, förankrad i jorden, luften, elden och vattnet
och påtagligt manifesterad i våra liv och i alla ljusa evolutioners liv överallt i
kosmos!
Om Mani Padme Hum AUM

Multiplicera Violett Eld

70.012

Om Mani Padme Hum AUM
I namn av JAG ÄR DEN JAG ÄR, mitt älskade Heliga Kristus/Buddha-Jag och
av alla ljusbärares Heliga Kristus/Buddha-Jag i hela kosmos, ber jag om
multiplikation av den violetta elden genom kraften av tre-gånger-tre, genom
kraften av fem-gånger-fem, multiplicerad genom kraften av tio och kraften av
tio i kvadrat.
Jag ber om multiplikation av denna violetta eld enligt dispenser från Omri-Tas,
Saint Germain, Ra-Mu och de 144 000 prästerna och prästinnorna av den heliga
elden på den Violetta planeten och stora legioner från den Violetta planeten. Jag
ber om multiplikation genom kraften av tiotusen-gånger-tiotusen och
tiomiljoner-gånger-tiomiljoner, att bli maximerat av älskade Maximus utifrån
den stora Centralsolen.
Jag ber om Malteser-korsets formering över mig själv, mitt hem, min region och
mitt land, ifylld med violett eld av prästerna och prästinnorna av Melkizedeks
Order och Zadkiels Order.
Jag ber om Saint Germans dispens att ingjuta hans aura i min aura och
multiplicera den med en siffra bortom beskrivning.
Jag åkallar älskade Arcturus för Din dispens om multiplicering av den violetta
flamman varje gång som jag ger Ditt dekret nio gånger.
Jag ber den Stora Centralsolens Magnet, superladdad med den violetta elden, att
stråla fram som svar på min åkallan; för ingenting av mörker kan stå emot denna
Stora Centralsolens Magnet superladdad med violett eld.
Jag ber om förstärkning av reservoaren av violett eld över Central-Europa och
havet av violett eld inuti jorden för att transmutera mörker och lovsjunga ljuset.
Jag åkallar violetta eldssfärer från Omri-Tas och violetta eldsmissiler från
Zadkiel att gå in i oroshärdar på Jorden för att konsumera karma.
Jag åkallar aktiveringen av violetta eldsgeneratorn i Gallatin-dalen, som
placerats där av Elohim för att den violetta elden ska forsa genom dalen, vår
nation och hela Västra hemisfären.

Jag åkallar Omri-Tas att inviga mig som ett violett ljus att vara tänt alla dagar av
mitt liv. Och jag åkallar Kuan Yin för Din elektroniska närvaro av nådens
flamma över mig, så att jag kan ladda hela planeten med nåd, för världen
behöver Din nåd!
Jag åkallar Sankt Germains dispens om den permanenta Guds-magneten i min
själ, i form av en sexuddig stjärna i min varelses sju dimensioner, att återföra
vissa själsdelar från globens olika hörn. Jag visualiserar också denna kosmiska
talisman djupt inne i Jordens kropp, när den samtidigt magnetiserar kosmiska
ljusstrålar från avlägsna världar.
Om Mani Padme Hum AUM

Saint Germains Violetta Elds Mantra

JAG ÄR en Varelse av Kosmisk Violett Eld
JAG ÄR den Heliga Frihet GUD önskar

70.014

AFFIRMATIONER FÖR KOSMISK FRIHET

70.017

Jag Är tillägnad den Helige Andes alkemiska eld.
Gud uppenbarar för mig det gudomliga ljusets mysterier.
Jag Är införstådd med den heliga elden och den alkemiska formulan för fohatisk
förändring.
Jag Är redo att föra ett stort ljus på kommande kataklysmiska förändringar.
Jag väljer att ta den högre vägen och samtalet med Gud.
Jag Är aktiv i att fokusera den kosmiska frihetens ljus, här och nu!
Jag Är införstådd i solarfrekvensensernas kosmiska momentum, som genom
självets kristall accelererar mig till gudomlig gnosis.
Jag Är kärlek som assimilerar stellarljus och solarljus som en Andens adept för
mänsklighetens skull.
Jag Är redo för en ny inrättning av heligt ljus i mina heliga centra.
Mina chakran är kärl av kosmiskt medvetande, genom vilka Elohim kan ladda
fram sitt ljus, dag som natt.
Jag Är en spegel för Gud, en kosmisk prisma och sändare av allt som är rent och
äkta från min Solkälla.
Jag Är aktivt utsträckande gudomliga strömmar av allt som är gott och vackert i
världen.
Jag andas pranaljuset in och ut som ett flöde av ren kärlek.
Jag accepterar min mission att göra såsom Jesus gjorde för denna världs
evolutioner.
Jag befriar mig själv från självdyrkan och accepterar den kosmiska
transmutationens Ande idag!
Jag Är den Heliga Stadens ljus inom mig, såsom jag ånyo tar emot den Helige
Ande idag.
Jag är fullkomlig kärlek i rörelse, vilket är nyckeln till all alkemi.
Jag Är den kosmiska frihetens levande ljus

