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Förord
Denna ebok är baserad på seminariet Blazing Light Trails in Scandinavia; Experience Aquarian Age Love
Fires from the Ascended Masters, med den svenska titeln På Nya Ljusvägar i Skandinavien; Upplev den
Gyllene Tidsålderns Kärlekseldar från de Uppstigna Mästarna. Seminariet ägde rum 2‐ 4 Februari 2007 i
Bergvik, Söderhamn.
Vid seminariet var det undervisning från olika Uppstigna Mästare från Det Stora Vita Brödraskapet, eller
det Universiella Brödraskapet som det också kallas. Detta Brödraskap består av bl.a. de som har
balancerat åtminstone 51% av sitt karma när de var på Jorden, fullbordat sin gudomliga plan och som
tjänar Jordens evolutioner från inre plan.
Genom olika organisationer och Budbärare har dessa Mästarna arbetat närmare mänskligheten och
erbjudit de som är intresserade sitt stöd, sin personliga vänskap och samma undervisning som gjorde att
de uppnådde sin andliga frihet. I kapitel 7 kan du läsa om olika organisationer som har blivit använda till
att sprida deras undervisning. Du hittar också länkar till deras undervisning som ofta kan laddas ner
gratis från Internet.
I vår tid har det Stora Vita Brödraskapet sedan 2004 använt Budbäraren David C. Lewis och Hearts
Center ™ rörelsen för att ge ut sin undervisning, som är en kontinuerlig process.Att lära är alltid en
pågående process och man lär sig ständigt något nytt från dem som har gått vägen tidigare. Allt
eftersom man utvecklas, blir man också mogen för ny undervisning. Du kan också läsa mer om Hearts
Center™ rörelsen i kapitel 7.
Mästarna undervisar genom en Budbärare via telepatisk kommunikation. Denna form för undervisning
kallas dikteringar. Inom Hearts Center™ rörelsen används begreppet HeartStreams®. De som har ett
utvecklat andligt seende kan se Mästarna under dessa dikteringar. Andra kan känna Närvaron av
Mästarna och Ljuset som frigörs.
Mästarna som dikterade under seminariet var; Ärkängeln Uriel, Lanello, Queen of Light, Moder Maria,
Manjushri, Jesus, Saint Germain, Sanat Kumara och Lady Venus, Snow King och Snow Queen och den
sista dikteringen gavs av Elohim Apollo och Lumina.
Varför är det bra att känna till dessa, där kanske de flesta är okända för många? Det finns flera
anledningar. Det Universiella Brödraskapet fungerar på samma sätt som många andra företag,
verksamheter och utbildningssystem, nämligen att de som kan mer hjälper de som kan mindre. Det
handlar om en överföring inte bara av kunskap, men av andligt ljus och andlig eld och att man kan
utveckla en personlig relation med någon som hjälper en framåt. Genom att samarbeta med dessa
ljusvarelser, kan man också bli en utpost för att frigöra deras ljus i denna dimensionen, med andra ord
en vinst till vinst situation.
I den här e‐boken har vi lagt till en kort presentation av respektive Mästare som dikterar. När man lär
känna dem genom att studera deras undervisning och deras tidigare inkarnationer upplever man ofta att
man får en mer personlig relation till vissa av dem och att en del Mästare står en närmare än andra.
För att läsaren skall få en djupare förståelse av seminariet och det andliga arbetet som blev gjort, är det
nödvändigt att några ämnen presenteras i tillägg til den undervisning som gavs av Mästarna. Under
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seminariet blev en typ av böner använda som behöver en del förklaring. Dessa böner har de Uppstigna
Mästarna kallat för dekret. Denna metod kombinerar meditation och visualisering med att man
upprepar något som man kan säga liknar ett mantra. I kapitel 6 presenteras en genomgång av denna
metod. Här finns också en presentation av den violetta flamman, en andlig metod för att förvandla
negativ energi och balansera karma som det har blivit undervisat om i vår tid och dimension från 1930‐
talet. Den violetta flamman användes i en speciell ritual för att andligt sett rena Europa. Effekten av
detta talade Mästaren Saint Germain om i sin diktering efteråt.
I kapitel 5 ges också en presentation av det Verkliga Jaget ‐ JAG ÄR DEN JAG ÄR. Den förståelsen är ett
viktigt fundament i all andlig utveckling.
Vissa andra koncept som kan vara okända blir förklarade i fotnoter under texten eller med hyperlänkar
till mer information.
Förutom dikteringarna blev en annan form av undervisning genomförd som kallas för darshan. Detta är
en mer direkt kommunikation mellan deltagarna och Mästarna, där deltagarna gavs möjlighet till att
ställa frågor som Mästarna besvarade. De två darshan som genomfördes presenteras i kapitel 3.
Syftet med de Uppstigna Mästarnas undervisning är att göra det möjligt för människorna att bli det de är
som andliga varelser. Genom att acceptera detta och genom det andliga arbetet som individen gör, sker
en förändring i medvetandet och genom denna förändring så kommer individen att affektera inte bara
sig själv, men på grund av att individen är anknuten till allt liv, blir Jordens evolutioner påverkade av
varje enskild människas ansträngningar att bli ett med sin andliga, gudomliga natur. På detta sätt, som
Mästaren Saint Germain sa i sin diktering, deltar vi alla i att ”förändra världen från en värld av mänskligt
kämpande till en värld av gudomlig glädje” .
För det syftet lanseras denna publikation i tacksamhet för vad de Uppstigna Mästarna har gett till oss,
inte bara genom The Hearts Center™, men också genom andra sanna Budbärare och organisationer.
Eboken är gratis och det är därför tillåtet att sända den till andra intresserade.
Arbetet med denna ebok har utförts av;
Hans Berkman, Anders Carlsson, Erik Hagen, Marita Hagen, Rune Hagen, Britt‐Marie Persson, Mary
Redmann och Berit Westberg.
Kontaktinformation
Intresserade kan kontakta Hearts Center™ genom hemsidan www.heartscenter.com och den svenska
hemsidan www.heartscenter.se E‐post adressen är info@heartscenter.se
Bilden på framsidan av eboken kommer från NASA. http://visibleearth.nasa.gov/
Copyright © 2007 The Hearts Center ™. www.heartscenter.se
Alla rättigheter förbehållna. Denna ebok är gratis. Det är tillåtet att sända vidare eboken till andra eller
skriva ut den, om källanvisning finns på varje kopia och att inga ändringar är gjorda i texten. Det är ej
tillåtet att sälja denna ebok eller delar av den. Det är tillåtet att citera korta delar av denna ebok om
källanvisning anges.
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Innehållsförteckning

Kapitel 1
Hearts Center™ Deklaration för Andlig Frihet
Program för seminariet

Kapitel 2
Presentation av Mästarna och de dikteringar som gavs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentation: Ärkeängeln Uriel; Den Oväntade Besökaren.
Diktering: Purpur‐eldstavar och Floder av Flytande Ljus för Skandinavien och Europa
Presentation: Lanello, ”Den Alltid Närvarande Gurun”.
Diktering: Lanellos Välkomsthälsning till Skandinaviens HjärtVänner: Kom till Mitt Hjärta och
Förstå Eldens Natur.
Presentation: Queen of Light ‐ Sveriges Sponsor på Inre Nivåer
Diktering: Kom hem till Guds Hjärta! Förstå det Inre Ljuset!
Presentation: Moder Maria ‐ En ärkeängel som kan bli din bästa vän.
Diktering: Den Heliga Mötesplatsen av Våra Hjärtan, Ett med Gud
Presentation: Manjushri, Mästaren som gav Visionen av en Gyllene Tidsålder.
Diktering: En Ny Boddhisattva Vision
Presentation: Jesus, ett Exempel på Kristusskap
Diktering: Ett Nytt Sätt att Vandra med Mig Er Seger i den Heliga Staden
Presentation: Saint Germain; Mästaren för Vattumannens Tidsålder
Diktering: Tacksamhet för era böner för Europa. Saint Germain vandrar i Skandinavien under
sjuttio dagar
Presentation: Sanat Kumara; Den Majestätiske Härskaren som räddade Jorden
Diktering; En Timma av Enhet med Era Tvillingsjälar ‐ En Möjlighet för en Permanent Ökning av
er Trefaldiga Flamma
Presentation: Snow King och Snow Queen; Mästare av Renhetens Ljus
Diktering; Renhetens Flammande Utstrålning för att Välsigna Hjärtvänner i Skandinavien
Presentation: Apollo och Lumina: Elohim som levererar gudomlig gnosis till Universum ‐ och
erbjuder samma gåva till oss.
Diktering: En Källa av Upplysning från Elohim Apollo och Lumina: En Bubblande Eld av Gyllene
Flytande LavaLjus med Himmelsk Utstrålning
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Kapitel 3
Darshan
Presentation Great Divine Director ‐ Den Stora Gudomliga Vägledaren
Presentation El Morya ‐ Chohan på Första Strålen och Sponsor av Hearts Center Rörelse
Darshan 2 februari
•
•

Hur kan jag få ekonomiskt överflöd?
Vad är Sveriges roll för Skandinavien och för Norra Europa?

Darshan 3 februari
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vad är de mest kritiska frågor och problem vi behöver arbeta med i Sverige?
Förra sommaren såg jag ett hjärta på himlen, men jag vet inte budskapet?
Är det viktigare att skriva ner våra visioner till Mästarna?
Kommer vi att förlora den gamla konsten?
Vad vi kan göra för att få föräldrar att bli medvetna om det nyfödda barnets potential och inte
förstöra det?
Finns det något, eller kommer det att bli några Uppstigna Mästares Retreat över Skandinavien i
framtiden?
Jag har en vän i Spanien och hon bad mig att fråga om Mästarna har några planer för hennes
hem?
Varför reser så många människor till Egypten nu för tiden?
Jag håller på att bygga ett hus. Jag önskar hålla det som ett retreat. Skulle jag kunna använda det
för att hjälpa mina barnbarn?
Vad betyder Moder Svea? Vad är bakomliggande Moder Svea?
Vad anser de Uppstigna Mästarna om den Europeiska Unionen?

Kapitel 4
Jag är en Budbärare. Elohim Hercules Inviterar Deltagarna att Förkunna Sitt Eget Budbärarskap

Kapitel 5
Bilden på din BuddhaNatur, något för andra än buddhister?
•
•

Vårt Verkliga Jag ‐ Jag Är‐Närvaron ‐ är skapat i perfektion. Representerad i den översta delen
av bilden på din BuddhaNatur.
Figuren i mitten; Den universella Kristus eller Förmedlaren
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•

Den nedersta figuren, ‐ vår själ omsluten av de fyra lägre kropparna

Kapitel 6
Den Nya Tidsålderns Kunskap; Dekret och den Violetta Flamman, dina Verktyg för Andlig Utveckling
och Världs Service.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur dekret förstärker positiva kvaliteter i ert medvetande
Genom Ordets kraft är vi medskapare
Vad är ett dekret?
Användandet av Guds namn ‐ JAG ÄR DEN JAG ÄR i affirmationer och dekret
Hur repeterandet bygger upp andlig energi
Repeterande eller korta kraftfulla åkallan
Hur dekret expanderar ditt medvetande och tjänande
Visualisering förstärker effekten
Praktisk användning: Dekret, visualisering och bilokation för att rena Europa i violett eld
Multipliceringsfaktorn

Den Violetta Flamman; Ungdomens, Frihetens, Förlåtelsens Och Glädjens Elixir!
•
•
•
•
•
•
•

En första erfarenhet av att åkalla den violetta flamman
Violett eldstransmutation genom dans
Varför den violetta flamman frigavs
Ditt eget experiment med att åkalla den violetta flamman
Hur karma skapas
Den violetta flamman; den enkla vägen bort från karma
Fler exempel på vad den violetta flamman gör för dig – och för världen

Kapitel 7
Tidigare rörelser sponsade av Det Stora Vita Brödraskapet.
Theosophical Society
The Self Realization Fellowship
Agni Yoga Society
Jag Är Rörelsen I AM Activity (Saint Germain foundation)
The Bridge to Freedom
Omraam Mikhael Aivanhov
The Summit Lighthouse/ Church Universal and Triumphant
The Hearts Center™
Förhållande mellan rörelser sponsrade av Mästarna.

6

Kapitel 1
Hearts Center™ Deklaration för Andlig Frihet
Vår Deklaration för Andlig Frihet
Vi, ljusbärare från HeartsCenter, förenas i glädje med att fortsätta alla tiders heliga arbete, genom att
dagligen och ständigt uppenbara de Uppstigna Mästarnas meddelanden, som getts åt deras smorda
budbärare. Vi tjänar allt liv på Jorden, vi ger vårt hjärta för världens frihet och för ut Saint Germains och
Portias planer för Vattumannens Gyllene Tidsålder, en tid i fred, harmoni, glädje och skönhet.
Hearts Centers är pulserande samfund med glädjefylld kamratskap och kärlek. Fylld med närvaron av
den Heliga Ande, är dessa centers rund Jorden platser där den heliga elden åkallas för att omvandla vårt
liv och vår planet.
Vi välkomnar alla sanningens sökare, respekterar deras begåvning och religiösa bakgrund och vi erbjuder
andliga övningar, utbildningsprogram och kamratskap för att öka deras utveckling i studier av den
djupare mystiska undervisningen från världens större religioner. Våra händer och hjärtan sträcker sig
mot alla och envar.
Vi lever efter den Gyllene Regeln och respekterar varje individs rätt att bestämma över sin egen takt av
andlig utveckling. Vi kämpar för varje individs frihet att göra sina egna genomtänkta politiska och sociala
val. Vi lär hur man ska leva i harmoni med sina medmänniskor och med deltagande vishet, och att
överlämna sig åt Guds vilja, vi erbjuder ödmjukt all kunskap och utbildning som vi har till fördel för alla.
Vi talar och tjänar med vänlighet och älskvärdhet. Oberoende av ålder, kultur, position eller ekonomisk
ställning, så upprätthåller vi det gudomliga inom var och en, så att den Gyllene Tidsåldern skyndsamt
kommer. Vi är engagerade i en återuppbyggnad av skönhet och kultur som omvandlar våra liv, för
Jorden närmare mot Guds ursprungliga plan genom att göra de Uppstigna Mästarnas undervisning till en
guldgruva, för alla att läsa i all tillgänglig media och teknologi, så väl som genom konferenser,
pilgrimsfärder, healingseminarier och Heartstreaming™‐sessioner världen runt.
Vi stödjer den Gyllene Tidsålderns koncept om ekonomi och energianvändning. Därför uppmuntrar vi
praktikserandet av sådant såsom yoga, Tai Chi, Qi gong, Fot‐Zonterapi, holistisk medicin och medveten
förtäring av hälsosam mat. Vi förstår vikten av att samarbeta med denna planets ekologi, eftersom vår
andliga och fysiska hälsa är sammanlänkad med planeten.
Vidare tror vi att den harmoni som vi äger infinner sig vid intonering med vår individuella gudomliga
närvaro, när vi intar en lyssnande attityd. I samarbete med himmelska Mästare, änglar och andar i
naturen får vi assistans med att få en närmare kontakt med Gud. Vi praktiserar andliga vetenskaper
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såsom, meditation, böner, mantra, visualiseringar, sånger och ritualer för att höja vår samklang och
välsignar allt liv. Och vi utövar helig darshan med de Uppstigna Mästarna.
Med en förståelse av betydelsen av den Heliga familjen som basen och plattformen för själens
utveckling, stödjer HeartsCenter, Meru Learning Centers. Dessa lärocentra är tillägnade själar till barn
för utbildning gällande kosmiska principer för att uppnå en kontakt med sin inre lärare. Vattumannens
Tidsålder och dess modell för utbildning kräver en miljö för föräldrarna där de kan arbeta sida vid sida
med sina barn genom ett fritt val, en andlig praktisk läroplan utarbetad för andliga lektioner,
meditationer och olika praktiska och kreativa tillämpningar av kosmisk lag.
Dessa övningar utgör en ram för den bästa utbildningen och kultur som utvecklar själens inre potential
för varje barn i sin egen ”Zone of Proximal Development”. En källa med riktlinjer till kunskap och
föräldraskap finns tillgängligt för alla föräldrar och lärare. Interaktiva workshops uppförs runt om i
världen.
Meru University är en modern mysterieskola som stödjer den andliga utvecklingen av själen.
Universitetet är tillägnat för spridning av tidlös visdom och pågående uppenbarelser genom kurser,
seminarier, workshops, publikationer och olika projekt. Universitetet hjälper alla sökande att förstå både
den gamla och nyare undervisningen från Öst och Väst, som har bringats till liv med klargörande
kommentarer genom de Uppstigna Mästarna. Våra program är en öppen dörr för alla sökande att få
vandra och samtala dagligen med de Uppstigna Mästarna, som förbereder våra elever till att bli andliga
ledare, lärare och ambassadörer av gudomlig kärlek‐visdom till världen.
Hearts Center främjar avataren för Vattenmannens tidsålder, Saint Germains uppdrag och hans lära om
helig alkemi för upplyftandet av oss själva och vår planet. Genom the Violet Joy Solution™, hans
kraftfulla gåva för andlig transmutering, bevittnas kraften i förlåtelse, nåd och frihet. Genom att studera
och dagligen använda den violetta elden, söker vi självtransformation, vilket i sin tur transformerar
världen.
Vid Hearts Center, tangerar himmelen Jorden och binder samman hjärtan runt om i världen. Våra kära
Mästare engagerar sig tillsammans med oss i ett heligt utbyte av kärlek och visdomens eldar och våra
bägare flödar över i tacksamhet, eftersom vi lever i den verkligheten av kosmiskt utbyte. Vår största
glädje och djupaste önskan är att få dela detta elixir med alla som söker andlig frihet. Ja, kärlek‐visdom
är själva elixiret i Hearts Center.
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Program för seminariet
På Nya Ljusvägar i Skandinavien; Upplev Den Nya Tidsålderns Kärlekseldar från de Uppstigna
Mästarna.
Söderhamn, Sverige 2– 4 Februari 2007
Detta är den perfekta möjligheten för alla som vill ha en personlig upplevelse med denna nya dispens i
Skandinavien. David C. Lewis kommer att prata om Hearts Center ™ och sin roll som Budbärare. Det blir
också dikteringar, viktigt andligt arbete och darshan, där deltagarna kan ställa frågor direkt till Mästarna.
Program
Fredag 2 Februari:
1330: Välkommen, Dekret & Sånger
Presentation med David Lewis om Hearts Center dispensen och hans roll som Budbärare.
Frågor och svar.
1730: Middag
1900: Kvällsprogram med Dekret, Darshan och Diktering.
Lanello, Morya och Great Divine Director är närvarande under Darshan för att svara på frågor som:
Sanat Kumaras förhållande till Skandinavien, Hur EU har påverkat den gudomliga planen för Europa
Deltagarna uppmanas till att förbereda egna frågor att ställa till Mästarna.
Diktering av Queen of Light.
Lördag 3 Februari
0700: Gyllene Buddha Rosenkrans
Diktering av Moder Maria
0830: Frukost
0930: Dekret
Darshan
1200: Lunch
1330: Dekret
Diktering: Manjushri
1500: Eftermiddagste
1530: Dekret
Diktering av Jesus
1800: Middag
1930‐
2200: Service för att rena Europa i Violetta flamman!
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Andligt arrbete med de
ekret, visualisseringer och bilocation. Maaterial för attt visualisera alla Europas
nationer finns
f
på plats.
Dikteringaar av Saint Ge
ermain, Sanatt Kumara och Lady Venus
Söndag 4 Februari
0700:: Gyllene Bu
uddha Rosenkkrans
Diktering: Snow King occh Snow Queeen
0830:: Frukost
0930:: Fortsatt an
ndligt arbete för Europa
L
för attt försegla sem
minariet och förankra en pelare av kosm
misk
Diktering: Apollo och Lumina
upplysningg för hela Europa.
1230:: Lunch
Snow Kingg och Snow Queen är tillgäängliga från 0815 ‐ 1500 fö
ör att välsignaa alla närvaraande.
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Kapitel 2
Presentation av Mästarna och de dikteringar som gavs
Ärkeängeln Uriel ‐ Den Oväntade Besökaren
Klockan åtta på morgonen är inte en tid då man normalt förväntar sig ett besök. Det är då folk går till
jobbet, barnen går till skolan och dagens olika sysslor börjar. Den första februari 2007 var en morgon
utöver det vanliga.
Här är något att fundera på: Är det möjligt att en ärkeängel kan komma på besök i våra dagar medan
familjen fortfarande sitter runt frukostbordet? Några kanske säger: Det är omöjligt. Andra säger att det
måste vara väldigt speciella personer som får ett sådant besök, t.ex. Moder Maria som fick besök av
ärkeängeln Gabriel. Men så är inte fallet. Änglarnas roll är att tjäna mänskligheten och när änglarna
åkallas kommer de. De kommunicerar direkt till oss, hjärta till hjärta, eller genom en budbärare av Det
Stora Vita Brödraskapet som de gjorde den morgonen i februari. Att kunna höra och samtala med änglar
är något vi alla bör sträva efter att kunna göra. Änglarna är våra vänner och hjälpare som kan läka oss,
upplysa oss eller varna oss när det behövs. Skulle ni vilja ha besök av änglar i era hem? Om svaret är ja, ‐
åkalla dem!
Ärkeängeln Uriel sa: ”För ni förstår att ni har skapat ett utrymme för min ankomst genom er åkallan till
Ärkeängel Mikael på ett sådant dynamiskt sätt och när ni åkallar honom svarar alla ärkeänglarna, ... Ja,
vi kommer till familjer där det råder sann kärlek. Och vi välsignar varje barn, varenda ett, där ljuset
brinner”. Han berättade att närvaron av änglar i våra hem är en helig händelse.
Uriel betyder ”Guds eld” eller ”Gud är mitt ljus”. Uriel är ärkeängel på den sjätte strålen vars kvaliteter
är tjänande, andlig hjälp, fred och återuppbyggnad. Ärkeängeln Uriel är också den som utdelar Guds
dom. Guld och purpur är den sjätte strålens grundfärger och den strålen är förankrad i solarplexus
chakrat. Solarplexus har ett samband med hur vi behärskar våra känslor. Man måste alltså ha ett visst
mästerskap över sitt solar plexus för att kunna inneha de kvaliteter som sjätte strålen uttrycker.
Uriels tvillingsjäl är ärkeängeln Aurora. Den fredskvaliteten dessa två ärkeänglar uttrycker kan upplevas
genom att lyssna på det musikstycket som förmedlar deras vibrationer, Lullaby (Nu i ro slumra in) som
är komponerad av Brahms. Inte undra på att den sången sjungs till barn när det är läggdags. Då kommer
änglarna till barnens sängkant och barnen får änglarnas eskort till de eteriska retreaten. Både barn och
vuxna kan, när de sover om natten, studera i Uriels retreat som är beläget på den eteriska nivån över
Tatra, söder om Krakow i Polen. Ett eteriskt retreat är en andlig skola dit människor kan resa i sina
eteriska kroppar när de sover om natten för att ta emot undervisning. Ibland kan man komma ihåg att
man har fått undervisning, men oftast är det så att man får nya ideer, som man tror är sina egna, när
man egentligen har blivit undervisad på inre plan om just det konceptet.
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Låt alla familjer vara omslutna av Uriel och Auroras fred. På de följande sidorna kan ni läsa om den
undervisning Uriel gav i Sverige en dag före seminariet.

Ärkängeln Uriels diktering Februari 1, 2007 8:08 ‐ 8:18
Purpur‐eldstavar och Floder av Flytande Ljus för Skandinavien och Europa
Älskade Hjärtan av Eld,
Jag kommer för att förankra min närvaro här. För ni förstår att ni har skapat ett utrymme för min
ankomst genom er åkallan till Ärkeängel Mikael på ett sådant dynamiskt sätt och när ni åkallar honom
svarar alla ärkeänglarna. Vi har kommit till Sverige från vårt retreat över Polen och vi sprider ut elden av
vår kärlek till Skandinaviens evolutioner i denna stund. Och vi förankrar stavar av purpur‐eld runt alla
nationer i Skandinavien för ankomsten av Budbäraren, som har kommit på våra vägnar för att förankra
ljus för dem, vars tid är kommen att uppstiga till Guds hjärta.
Välsignade vänner, ni har blivit hemkallade och några har svarat. Och några försöker att komma hit från
andra nationer och därför kommer jag denna dag för att bereda vägen för er välsignade vän från
Spanien. Jag åkallar elden som förtär all kompakt opposition inför hennes ankomst till detta heliga hem
och för de från Väst som nu kommer hit på bevingad väg, älskade vänner.
Närvaron av ärkeänglarna i era hem är en helig händelse. Men vet ni inte att vi kommer ofta till dem
som ber med hela sitt hjärta, O heliga vänner? Ja, ni är heliga därför att vi gör era hem heliga, för vi står i
Guds Närvaro och det är vårt ansvar. Då kommer vi med Andens essentiella ljus till er, för ni har
förtjänat det genom uppoffring, genom givande och framför allt genom er kärlek. Ja, vi kommer till
familjer där det råder sann kärlek. Och vi välsignar varje barn, varenda ett, där ljuset brinner. Jag ser i
detta hem stora ljus brinna, ja, som lampor av helig eld, för ni har undervisat dem väl, O heliga familj.
Och de är helgade denna stund för deras långa livsmission att upphöja själar här och där.
Vi kommer också för att verkställa domen av vissa element inom Europas samhällen som länge har haft
skadlig makt över själar som vill vara fria. Därför sträcker jag ut mina händer och strålar ut eld igenom
Europas nationer. Och när ni ger er åkallan för dessa nationer ber jag er var och en att lyfta era händer
och se floder av flytande ljus stråla fram igenom dessa nationer för att väcka upp själar, för att frigöra
själar, för förädlingen av de som sannerligen är ädla i anden och för domen av de, vars förfall har besatt
ljusbärarnas själar på djupet och som även fått unga barn att förlora sin väg i plundringens och mörkrets
smitthärd.
Jag kommer denna dag på de nyfödda själarna vägnar och för de som har blivit aborterade. Och jag
säger, O människor vakna upp! O människor vakna upp till anden och förstå ljuset inom varje barn som
blir fött till er, även de befruktade i moderns sköte. Det är inte längre acceptabelt att abortera dessa
själar, om ni vill ha en plattform för utveckling, O människor. Därför sträcker jag ut min hand för domen
av de som utför aborterna och av de som förespråkar denna ondska över människorna. Ni har ingen
makt! (3x)
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Jag, Uriel, står ännu en gång på jorden och levererar min eld till människorna, så att alla ska kunna veta
sanningen och att sanningen ska kunna göra dem fria. Ja, de sju Ärkeänglarna står nu på denna jordmån
och vi strålar alla ut vår eld och jag är deras talesman i denna stund. Vi vill leverera genom vår budbärare
ljusets budskap till denna nation, till denna nations själar och hela Skandinavien. De som har öron att
höra med kommer att höra i det inre, även om de inte hör till det yttre. Och vi vill leverera Guds lysande
härlighet, Guds lysande härlighet, Guds lysande härlighet genom Ordet förkroppsligat genom dessa
hjärtan.
O välsignade vänner, jag kom och jag återgår nu med mina änglar för att utföra det helgade arbetet
runtom i varje nation i Europa. Ja, vi skapar en cirkel av eld runt varje nation och de, som dras in i ljuset
av kärlek från våra hjärtan, kommer att bli magnetiserade till de Uppstigna Mästarnas sanna
undervisning i sinom tid. Och de som stängt sitt hjärta till Gud kommer att veta att tiden är kort och att
de måste vakna upp, de måste vakna upp, de måste vakna upp! Därför säger jag, vakna upp, vakna upp,
vakna upp, O människor! Bli inte vaggad till sömns av de som vill ta ifrån er era friheter, men tag emot
den levande kraften av vår eld, vår kärlek för er och åkalla oss när som helst ‐ dag eller natt ‐ och vi
kommer att vara hos er.
Jag förseglar er, välsignade vänner, i en Corona av eld från Solen, i en Corona av regnbågens sju strålar
denna dag. O Gud, jag tackar Dig för Din närvaro här inom dessa hjärtan och jag förseglar dem nu i en
komfortabel flamma, för jag märker att min röst har varit lite för intensiv för några och jag levererar från
hjärtat av min tvillingsjäl, Aurora, min fredsflamma in i detta hus. Amen. Amen. Amen.

Lanello, ”Den Alltid Närvarande Gurun”
Lanello blev ganska nyligen en Uppstigen Mästare. Han gjorde sin himmelfärd 1973 efter ett liv där hans
undervisning nådde ut till ett relativt stort antal andliga sökare.
Han föddes som Mark Lyle Prophet i Chippewa Falls, Wisconsin i USA 1918. Han kontaktades av
Mästaren El Morya, men accepterade inte El Morya på grund av att den indiska Mästaren var för långt
utanför det synsätt som Mark L. Prophet var van vid som kristen. Senare gick han emellertid med i The
Bridge to Freedom, en organisation som presenterade undervisning från de Uppstigna Mästarna. Mark
blev redo för El Morya som var i behov av en Budbärare och Mark tränades till detta ämbete.
Mark L. Prophet grundade organisationen The Summit Lighthouse i augusti 1958. Här fortsatte han att
ge dikteringar och ge undervisning från Mästarna.
Speciellt efter hans himmelsfärd 1973, växte The Summit Lighthouse och blev etablerad i de flesta
länder i västvärlden. Organisationen leddes då av hans fru, Elizabeth Clare Prophet, som också var aktiv
Budbärare. Efter sin himmelsfärd tog han namnet Lanello, från två av sina inkarnationer som Lancelot
och Henry Wadsworth Longfellow.
Så vem är Lanello? Ett framträdande drag hos honom är hans storsinta hjärta. Hans hjärta är fullt av
kärlek, ett hjärta som uttrycker hängivenhet till det gudomliga, det är ett hjärta som har expanderat och
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som omfamnar kosmos. Det storsinta hjärtat hjälper oss också att bära svårigheter på ett lungt sätt och
att inte bli offer för känslor som svartsjuka, bitterhet och hämnd och att inte reagera negativt om man är
utsatt för orättvisor. Lanello hjälper oss att utveckla denna kvalitet i våra hjärtan. Han hjälper oss också
att utveckla känslan att vara överallt. Vi kan använda mantrat ”Jag Är överallt i Guds medvetande”.
(Lanello, April, 1973. Pearls of Wisdom; The Summit Lighthouse, 1973, Volume 16, Number 32,
Copyright © 1997 Church Universal and Triumphant.) Om man vill åkalla Lanello och hans storsinta
hjärta finns det ett dekret till honom i Hearts Centers Prayer book. (30.004 I AM the Magnanimous
Heart)
Lanellos retreat är på det eteriska planet över Bingen i Tyskland. Han har också en melodi som uttrycker
hans Närvaro och vibration och när man lyssnar till den melodin, kan det vara lättare att tona in till
Lanello. Melodin är Fantasia on Greensleves av Ralph Vaughan Williams. Lanello är en av Mästarna som
sponsar Hearts Center. Det är vanligt vid seminarier och konferenser att Lanello ger den första
dikteringen. Det var också tillfället under vårt seminarium, där Lanello pratade speciellt om den andliga
elden och att vi är eldsvarelser:
”Det är viktigt att förstå betydelsen av eld, som är kärnan i de Uppstigna Mästarnas undervisning, för ni
är alla en flamma, ni är en andlig gnista av Gud och inget ska någonsin ta bort er egen förankring att
vara förenad med Guds eviga eld, välsignade vänner.”
Han välkomnade åhörarna till Hearts Center och erbjöd sitt momentum och sitt stöd till den som ville
utvecklas på den andliga vägen.

Lanellos diktering: Februari 02, 2007, kl. 15.33
Lanellos Välkomsthälsning till Skandinaviens Hjärtvänner: Kom till Mitt Hjärta och förstå Eldens Natur.
Välsignade vänner, som känner Guds väsen som eld, jag känner mig hemma här i er närvaro, för
detta hem har förberetts för vår ankomst av hjärtan som inte bara förstår den Gudomliga natur som
finns i hela Universum, utan som även förstår källan till ljuset som brinner i deras eget hjärta, och även i
mitt. Genom alla mina inkarnationer och århundraden var det alltid en kontakt med Gud på olika sätt
och jag höll fast vid den kontakten för att finna vägar och sätt för att ge näring till flamman i mitt hjärta
för att i större grad tjäna livet.
Denna dag hyllar jag flamman inom var och en av er, eftersom ni har valt att komma för att delta i den
eviga elden som vibrerar här. Jag välkomnar er till mitt storsinta hjärta. Jag omfamnar var och en som
heliga bröder och systrar i det Stora Vita Brödraskapets samfund av ljus, för var och en har förtjänat en
plats i detta sällskap genom er trofasthet i bön, genom ödmjukhet, genom era tjänster till livet under
många inkarnationer, inte bara här i Skandinavien utan även i andra nationer. Ni har inkarnerat här för
att vara vägvisare för dessa människor och att vara de som människor ser upp till, inte bara till det yttre
utan speciellt till det inre, för stöd åt andlig utveckling och att visa dem deras egen gudomlighet vilket
leder dem framåt, kära vänner.

14

De Uppstigna Mästarnas undervisning är verklig och de är närvarande i detta sällskap och rörelse och i
större grad än vad andra tidigare har förstått. För vi är levande mästare och vi rör oss och verkar i många
av medvetandets dimensioner och plan. Ja, vi arbetar med dem som önskar att åkalla oss och som
accepterar vår strålglans och överföring av ljus, både genom Budbärare och hjärta till hjärta till var och
en som kan höja sitt medvetande och ta emot vår vibration och kärlek. Var och en av er kan
kommunicera direkt med mig och även med andra Uppstigna Mästare precis som Moses gjorde på
Horebs höjder, när han skådade den brinnande busken och Guds närvaro.
Skåda nu välsignade vänner på elden som brinner i eldstaden i detta rum. Se den påtagliga
manifestationen av ljus och den värme som kommer från denna brinnande eld som motsvarar Guds
essens här i er dimension, konstant rörlig, konstant föränderlig och ändå svår att helt förstå ur mänsklig
synvinkel. Om ni vidrör den så bränner ni er och utan den, kan ni inte leva komfortabelt i detta kalla
klimat, som ni vet. Det är viktigt att förstå betydelsen av eld, som är kärnan i de Uppstigna Mästarnas
undervisning, för ni är alla en flamma, ni är en andlig gnista av Gud och inget ska någonsin ta bort er
egen förankring att vara förenad med Guds eviga eld, välsignade vänner. Jag ger mitt momentum till var
och en av er i värmen av denna cirkel och om ni väljer att ta en högre väg och vandra med mig, med
Morya eller andra, kommer vi att leda er dag för dag. Vi tar er i handen, vi kommer att överföra till ert
hjärta och medvetande nycklar för er egen seger, för er acceleration och speciellt det som ni kan göra
för att Brödraskapets planer ska framåtskrida med sikte på räddning för många fler själar på jorden. Vi
hedrar dem som har sponsrat denna helg och var och en av er som har svarat genom att vara här,
välsignade vänner, för ni förstår vi önskar skänka er många av andens gåvor denna helg, genom våra
dikteringar och vårt andliga utbyte och darshan med er. Men den största gåvan är närvaron av vår eld
och ordet, när ni helt tar emot det, så ni kan förändras från härlighet till härlighet och bli vad ni siktat på,
som söner och döttrar till Gud.
Jag Är Lanello, och jag kommer att vara med er hela denna helg, röra mig bland er, delge era hjärtan det
som jag har på mitt hjärta. Några av er kan till och med se min gestalt, antingen genom er inre syn eller
som en upplysningens blixt här och där. Vare sig ni har känt mig innan eller inte, välkomnar jag er till
Hearts Center och presenterar min Budbärare för er, en som jag har känt under många inkarnationer
och hans enda vilja är att tjäna er, med föda från vår värld. Välsignade vare ni mina vänner och förstå att
det inre ljuset och elden brinner klarare, på grund av att ni har kommit.
Jag tackar er.
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Queen off Light ‐ Sverigges Sponsor på Inre Nivåe
er
V firar
Queen of Light betyder ljjusdrottning på svenska. Vi
ljusdrottnin
ngen, Sankta Lucia
L
den 13 december.
d
Q
Queen
of Lightt var
inkarnerad som Sankta Lucia
L
och född
des på Sicilien
n år 283. Även då
hade hon ettt namn som härrör till ljusset. Lucia är ett latinskt namn
som betydeer den ljusa. Namnet
N
komm
mer av latinetts lux, som
betyder ljuss.
Queen of Light strålar utt det vita krisstall‐ljuset. Ho
on strålar ut ljjuset
exakt på den punkt där ljjuset blir kristtalliserat i fasst form, i grän
nsen
mellan Anden och Anden
ns fysiska materialisering. Hon kommerr
alltid tillsam
mmans med Goddess
G
of Ligght (Ljusets Gudinna)
G
och
Goddess of Purity (Renheetens Gudinn
na). Queen off Lights innerliga
önskan är att vi ska försttå att vi är ljussvarelser.
n visar att vi är. Hon önskar
Det är ocksåå det som kvaantumfysiken
också att vi ständigt åkalllar ljuset; ‐ Lååt det bli Ljuss, Ljus, Ljus!!
Mode
er Svea ‐ Queen
n of Light
Bilden © Copyright av Webmaster
W

Under seminariet berätttades det att Queen of Light hade haft flera
f
inkarnationeer i det området där semin
nariet gavs occh att Queen of
Light är sp
ponsor för Sverige. På en fråga
f
under en darshan vem Moder Sveea var, blev svvaret; ”Vare sig
s
människo
or vet det ellerr inte, Queen of Light är sa
annerligen sponsor till Sverrige på inre nivåer.”
Queen of Light har sitt eteriska retrreat över Sicilien. Vi fick occkså veta att ett
e nytt poten
ntiellt retreatt är
ö
Sverige, över den platts där seminaariet gavs. Deetta retreat ärr ett sekundärt retreat för
påbörjat över
Queen of Light. Andligtt sett kommeer detta att vaara en stor gååva till Sverigee och Skandin
navien, ett fokus
för frigöraande av Ljus. Under sin dikktering sa Queeen of Light:
”...jag vällsignar nu era
a kronchakran
n med utstråln
ningen från min
m krona. Occh jag ger till var
v och en, so
om
har varit trofasta
t
i sina
a böner, kosm
miska diadem av strålande kristall‐ljus i en tiara av elld som jag
placerar på
p var och en.”
Man kan förstå
f
att den
nna gåva är frrån Sankta Lucia, numera den
d Uppstigna Mästaren Queen
Q
of Ligh
ht.
Melodin Sankta
S
Lucia uttrycker
u
Queeen of Lights närvaro och vibrationer.
v
O man vill åkalla Queen of
Om
o
Light så finns det ett dekret till henn
ne i Hearts Ceenters Prayerr book. (40.00
07 I am the ligght, O Queen of
Light.)
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Queen of Lights diktering: Februari 02, 2007, kl. 22:19 ‐ 22:25
Kom hem till Guds Hjärta! Förstå det Inre Ljuset!
Jag sträcker ut mitt hjärta för att välkomna var och en av er som har kommit ikväll. Älskvärda
hälsningar från Goddess of Light (Ljusets Gudinna) och Goddess of Purity (Renhetens Gudinna) till er från
mitt hjärta. Jag är Queen of Light (Ljusets Drottning) och jag välsignar nu era kronchakran med
utstrålningen från min krona. Och jag ger till var och en, som har varit trofasta i sina böner, kosmiska
diadem av strålande kristall‐ljus i en tiara av eld som jag placerar på var och en.
Jag välsignar era chakran, särskilt i era händer, fötter och hjärtan. Och mitt ljus skiner nu över varje
nation i Skandinavien. Och jag går bland mitt folk som Sankta Lucia, med tända ljus på huvudet och med
många tärnor i mitt sällskap. Vi går till varje hem, varje företag, ja varje plats där människor samlas. Vi
sjunger en sång av helighet och påminner alla själar om deras odödliga öde som Guds söner och
döttrar.”
[ Queen of Light sjunger på ett uråldrigt tungomål i 46 sekunder. ]
”På ett uråldrigt tungomål, som änglarna sjunger i en särskild ljussfär, har jag kallat på folket i detta land:
Kom hem till Guds hjärta. Lyssna till Sanat Kumaras och Venus röst, era sponsorer, O Skandinaviens folk.
Förstå det inre ljuset, den inre elden, förstå Guds nåds enkelhet.
Gå O ni heliga och finn dem och led dem hem. Sjung kärlekens sång. Sjung harmonins sång, för i harmoni
kan alla lära känna Guds ande av skönhet, renhet och ljus. O glädjerika ljus som jag är, som ni är, O ni
heliga. Frid och ljus till er för evigt. Amen.

Moder Maria ‐ En ärkeängel som kan bli din bästa vän.
De flesta känner Moder Maria som Jesus mor. De som har växt upp i en katolsk tradition känner Moder
Maria som ett helgon man ber till genom att ge Rosenkransen till henne. De som har studerat i de
Uppstigna Mästarnas traditioner känner henne från andra, mycket unika och mystiska perspektiv.
Från dessa traditioner har vi fått veta att Moder Maria är en feminin ärkeängel (på engelska archeia) på
den femte strålen av vetenskap, helande, sanning, materialisering, överflöd och att hålla den
obefläckade bilden om sig själv och andra. Hon innehar denna andliga ställning tillsammans med sin
tvillingsjäl, ärkeängeln Raphael. Den femte strålens smaragdgröna färg korresponderar till det tredje
ögat.
Moder Maria tog fysisk inkarnation för att bli mor till Jesus. Före den inkarnationen tjänade hon i
läkningens och helandes tempel på Atlantis, där hon expanderade ljus via sina chakran i böner och
meditationer. Efter att ha blivit utsett av Gud att bära fram Kristus och tjänat som en tempeljungfru
såsom ung flicka, gifte hon sig med snickaren Josef och fick sex barn till förutom Jesus. Genom hela Jesus
uppväxt höll hon den obefläckade bilden av honom för hans stora mission för världen. Att hålla den
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obefläckade bilden, är kvaliteten avv att kunna see och hålla deet perfekta gu
udomliga ideaalet i sitt
medvetan
nde för en annan person, så
s att den perrsonen mer klart
k
och tydliggt kan uttryckka sitt inre Sjäälv
eller sin Guds‐verklighe
G
et i sitt dagligga liv.
a
känt. I boken “Mem
moirs
Moder Maria hade en mer aktiv roll i Jesus liv occh mission än vad som är allmänt
of Beloved Mary”, utgiiven av the Asscended Masster Teaching Foundation, berättar hon många detalljer
Hon ger oss en inblick av de olika personligheterna hos
om hennees liv före och
h efter Jesus himmelsfärd.
h
Jesus lärju
ungar, som in
nte alltid arbeetade tillsamm
mans i harmoni och hur dee såg Moder Maria
M
som en
n
andlig meedlare. Man fåår också veta att Moder Maria,
M
tillsamm
mans med andra, reste till vad som nu är
ä
Frankrike och England..
M
roll som
m mor, att intte bara vara mor
m till Jesus och
Under sin korsfästelse utvidgade Jesus Moder Marias
hans syskon och Johan
nnes, men att från den stunden inkludeera hela mänsskligheten. (Jo
ohannes 19:25‐27)
Nu håller hon den obefläckade bildeen för var och
h en av oss. På
P ett väldigt personligt sättt erbjuder ho
on
oss sitt käärleksfulla stö
öd och sitt and
dliga ljus, så att
a vi kan varaa nära hennes hjärta och kommunicera
k
a med
henne, med Jesus och alla andliga varelser
v
i himlen. Hon kan bli en del av vårt dagliga liv. Hon är inte
bara en mor,
m utan ocksså en syster och
o vän till dee som vill acceeptera hennees hjälp. För att kommunicera
med henn
nes hjärta och
h ha hennes närvaro
n
med oss, kan man ge The Goldeen Buddha Ro
osary som vi gav
g
innan hen
nnes dikteringg och The Rossary of Faith utgivet
u
av Heaarts Center™.
På inre plaan kan vi stud
dera i henness retreat (en himmelsk
h
stad
d av ljus) som
m är beläget över
ö
Fatima,
Portugal, platsen där hon
h uppenbarrade sig 1917
7. De som har bett böner tiill henne och studerat hen
nnes
lära har fåått sitt liv berikat med en hjärtkontakt
h
t denna Him
till
mlens Drottning. På de följande sidornaa kan
man läsa om hennes undervisning under
u
seminaariet och geno
om att använda sig av de nycklar
n
som hon
h
m komma närmare
n
henn
nes hjärta.
gav, kan man

Moder Marias dikterin
ng Februari 3, 2007, kl 8:5
55
atsen av Våra Hjärtan, Ett med Gud
Den Heliiga Mötespla
O välsignade hjärtan som knäböjer i bö
ön framför Lju
usets
Fader i heligt
h
överläm
mnande denna morgon. Jag kommer till er
för att i större grad etablera en hjärtkontakt med er. Dennaa
förbindeelse av vår kärlek bildar en
n väg för de andliga essensser
och doftter av våra hjäärtan att blan
ndas och sammansmälta
genom den
d hängiven
nheten vi delaar. Vi kan lära känna varandra
mer ingåående, för ni förstår välsiggnade vänner,, såsom era böner
b
stiger up
pp till mig, utsträcker jag till er delar avv mitt obefläckade
hjärta. Och
O det är ettt figur‐åtta‐flö
öde av ljus fråån Jorden till
himlen och
o från himlen till Jorden, som återförrbinder er egeen
varelse, såsom ovan såsom nedan
n, på Jorden.
Den heliiga mötesplattsen av gemeenskap med Gud och på deet sätt
Denna bild på Moder Mariia visar hur vi
c
för att hela
h oss själva,
använder chakran
våra familje
er och Jorden ge
enom hängivenh
het
till Moder Marias
M
obefläckkade hjärta.

18

ni har iakttagit och tagit del av det denna morgon, välsignade vänner, är det som jag såsom ung flicka
kunde ta del av dag efter dag, i templet. Jag tog också del av det genom mina inbördes samtal med Gud
under hela mitt liv, när jag tog hand om mina barn, min familj, Herren Kristus, Jesus min son och alla
apostlarna och det större brödraskapet i Galiléen, som kom till källan av den heliga familjens kärlek som
vi bar för jorden. Denna kärlek utsträcker jag till er. Var och en av er kan, genom ett fokus av mitt
obefläckade hjärta i era hem, ha ständig tillgång till min utstrålning.
Såsom ni ger er hängivenhet genom Hell dig Maria, kommer inte bara jag, utan många av himlens
kvinnliga varelser att förära era hem och era familjer med vår änglalika kärlek. För ni förstår, det är Guds
stora önskan att utsträcka alla himlens välsignelser till de som förstår genom hängivenhet, ljusets natur
och hans kärlek, även Guds vördnad för hans egen eviga gnista inom er, som han fortsätter att stödja
tills den dagen när ni, genom ert fulla accepterande av er gudomliga natur, kan sammansmälta med den
eviga strömmen av hans ljus.
När ni, genom ett milt hjärta, ett vänligt uttryck och enkel vördnad, samstämmer er med hjärtat av
vilken som helst av de Uppstigna Mästarna och ger er hängivenhet såsom ni har gjort idag, då omsluter
genast en aspekt av himlen er, välsignade vänner. Och i det ögonblicket lever ni och rör er faktiskt inom
himlens värld som har kommit till er, genom ert medvetande, genom er aura, genom eldens ande som
omsluter er.
Det spelar ingen roll var ni bor eller vart ni reser eller var ni själva befinner er, ni kan träda in i
helgedomen av Guds hjärta när som helst på natten eller dagen ‐ ni kan se närvaron av änglatjänare som
omsluter er och faktiskt se er själva förskansade inuti Guds eget storsinta hjärta. Ja, ni kan leva inuti
Guds hjärta på detta vis. Ni är i hans hjärtslag och ni anpassar er till att vara en närvaro av ljus som stöd
till alla, vilket är hans stora önskan för alla hans barn. När ni utsträcker era hjärtan till andra, ökar ni er
egen tillgång till Guds hjärta. Blomstergåvan från många Uppstigna Mästare till er dag för dag,
vidarebefordrar gudomlig nåd som de flesta människor inte ens kan föreställa sig, välsignade vänner.
När min son sa, ”tillkomme ditt rike, ske din vilja, såsom i himmelen, så ock på Jorden”, (Matteus 6:10)
talade han inte bara om det som i större mening kunde vara ett medvetet samspel mellan nationerna av
Guds ande för alla människor på Jorden, utan han talade till varje själ personligen hur även inuti och
runtomkring deras egen person, kunde den himmelska världen vibrera och manifesteras på ett högst
påtagligt sätt, för som ni vet, är Guds himmelrike inom er.
Så, välsignade hjärtan, tillåt detta Guds medvetande, detta Guds himmelrike att alltid vara där ni är ‐
genom hängivenhet, genom anpassning ögonblick för ögonblick till Guds hjärta på många sätt, genom
en sång, genom rörelser, även genom dans och promenader i naturen. Föreställ er era heliga bröder och
systrar av ljus från himlens värld runt omkring er och ni kommer aldrig att vara ensamma. Ni kommer
aldrig att bli berövad andlig eld som förärar er i allt ert arbete och tjänande.
Jag är med er när ni säger mitt namn, jag viskar i ert hjärta behagliga nyheter av Guds kärlek för er. Jag
är Maria, och jag är Guds utvalda att tjäna var och en av er igen och igen, dag efter dag, och
vidarebefordrar det heliga flödet av hans kärlek till er, välsignade vänner. Jag önskar er en god dag i
anden av vår enhet.
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Manjushri, Mästaren som gav visionen av en Gyllene Tidsålder
Manjushri är en Buddha som ger visdom och intelligens i olika former. Inom Buddhismen är visdom
ansedd för att vara den främsta kvaliteten och den säkraste vägen bort från lidande. På sanskrit betyder
namnet Manjushri bl.a. ”ädel salighet”. Genom Hearts Center har också Manjushri avslöjat innebörden
av hans namn. I en diktering 5 maj 2005 blev det sagt: ”Jag är Manjushri. Jag manifesterar rättvisan av
Buddha och rishis* genom kraften av "hrih!" Man‐jus‐hrih”. Hrih är ett bihja mantra som är associerat
med Buddhan Amitaba vars kvalitetet är urskiljande visdom. Detta är också en kvalitet hos Manjushri.
Manjushri har givit några exempel på användningen av denna visdom. (26 april 2005)
”Välsignade vänner, barmhärtig visdom är vad som behövs för varje själ på Jorden. Denna visdom är
motgiften mot alla missförståelser, konflikter och missnöje. När du har ett problem som är olöst med en
broder eller en lärare eller en organisation eller någon grupp av själar, är det nödvändigt för dig att gå
inåt för att söka källan till missförståelsen och lösa den genom barmhärtig visdom.”
Visdom född av kärlek söker att lösa allt. Och vad är lösningen annat än upplösningen av karma och att
rena sinnet och hjärtat med det nya ljuset av denna energi av barmhärtig visdom. Glädjen som uppstår
när de taggiga hörnen av konfliktfylld interaktion är nedslipade genom en gemensam förståelse, baserad
på kärlek, är verkligen värd ansträngningarna och den spenderade energin.
Och från 5 maj 2005:
”Kära vänner, alla Buddhas är eniga om att den enklaste vägen hem är genom medkännade visdom
manifesterad som praktiska gärningar i service till livet. Bli experter i att överlämna er till det säkra syftet
att rädda själar genom att överlämna egot i osjälviska handlingar där ni ger ert allt. När ni frigör ljus
genom att stråla det genom varja ödmjuk men gudomlig gärning, kommer glöden runt er bli känt och
lagt märke till.”
För att få Manjushris kvaliteter kan man enligt en tibetansk tradition resitera mantrat:
” OM AH RA PA TSA NA DHIH”
Under seminariet ledde Manjushri deltagarna i en meditation och gav genom den en djupare förståelse
för vad den Gyllene Tidsåldern innebär. Genom att ta del av denna typ av visualisering och se perfektion
för Jorden, så är vi också med på att realisera en Gyllene Tidsålder.
* Rishi: från Sanskrit, betyder ett hinduistiskt helgon.
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Manjushris Meditation Februari 02, 2007, kl. 15.50‐16.04
En Ny Boddhisattva Vision
Stilla ert sinne och hjärta och var helt enkelt stilla. Se dig själv omsluten i en ren vit strålning av
himmelsk nåd med en trappa av kristall som sträcker sig mot himlen.
Visualisera att många änglar kommer nedför trappan för att vara med oss. Se hur de står i en cirkel av
eld runt omkring oss och hur de sänder ut ljusstrålar av helig eld för att omsluta oss med sin strålning.
När vi nu är förskansade och omgivna av denna kosmiska energi, se strömmar av ljus som kommer ut
från era hjärtan till alla och envar som behöver helande kärlek. Se dessa strömmar som storslagna floder
av eld som forsar fram över Jorden och inte bara genomströmmar individer utan hela städer och
nationer.
Håll kvar denna visualisering och dess intensitet, men ändå med ljusets mildhet i ert sinnes öga. Varje
själ blir förhöjd i sitt medvetande, alla bekymmer löses upp, alla blir lyckliga, friska och lever upp i
strålande glädje. Mängder av änglar omger varje person, plats, omständighet på Jorden och allt är ljus,
ljus, ljus. Hela Jorden är nu omsluten av Guds ljus. Krig har upphört, strider existerar inte mer. En Gyllene
Tidsålders civilisation och kultur av harmoni, broderskap och fred existerar på Jorden. De Uppstigna
Mästarna vandrar och talar med oss och vi har uppnått nivåer av kosmiskt medvetande så att vi kan
kommunicera direkt med dem från hjärta till hjärta.
Hela Jorden lyser och från avlägsna världar ser andra evolutioner förändringen på Jorden. Kulturer
kommunicerar [i harmoni], folket reser vida omkring och hedrar det som andra kulturer och folkslag har.
Barn respekteras som den nästa generation som kommer att bringa mycket ljus till Jorden. Det finns
ingen brottslighet, inget förfall, ingen disharmoni, för vi har tillåtit Guds Kungadöme att verka på Jorden.
Vi känner varje själ och dess talanger på grund av aurans strålande ljus som vi alla ser. De med den
största upplysningen är i sin ödmjukhet frivilligt själv‐valda ledare och lärare, eftersom de har en bred
förståelse av Gud som en verklighet i sig. De som inte har kommit lika långt på vägen är inte mindre
värda, utan får all möjlig hjälp och assistans.
Sanningen är känd i hela landet – den högre sanningen av enhet med Gud. Den Gyllene Tidsålderns
civilisation som vi ser överallt runtomkring oss är av harmoni och skönhet, med de skiftande färger av
naturens prakt överallt. Städerna är inte längre tillflyktsorter av betong, utan där finns en blid
manifestation av naturen överallt för oss att skåda. Våra hem är av kristall och strålar av ljus. Sann kärlek
uttrycks i alla hem. Familjer respekterar varandra i helighet. Och hela mänskligheten är en del av vår
familj, där alla är välkomna till våra hem varhelst de kommer ifrån. De omhändertas och respekteras.
En sann utopia av Anden verkar här, för vi har avsiktligt skapat det så genom våra hjärtans kärlek.
Medkänsla finns överallt. Sann undervisning pågår och alla söker efter högre visdom och deltar i
undervisningen i skolor och på alla kurser, både med kunskaper om världen och om himlens härlighet.
Vetenskapsmän med andlig inriktning gör kosmiska experiment genom att använda resurser och
gudomliga gåvor och nåd till förbättring för mänskligheten och välsignelse för alla själar.
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Kosmisk dans och drama utspelas regelbundet på stora amfiteatrar, där även sång och opera utförs av
hängivna hjärtan och alla är välkomna att ta del av detta. Det finns ingen konkurrens, utan det är
samarbete överallt. Därför har alla idrottsarenor ersatts till platser där Guds söner och döttrar kan tillbe
Gud och skåda realiseringen av den högsta konsten och vetenskap och dess uttryck i formens värld.
Televisionen har nu funnit sin rätta användning genom kommunikation som förmedlar Guds högsta
uttryck i drama, litteratur, i all konst och vetenskap, såväl som ett fantastiskt verktyg för pågående
utbildning.
Sfärernas musik är hörd av själar överallt när änglakörer sjunger och radiostationerna förmedlar nu Guds
röst genom många Uppstigna Mästare. Du kan tona in till deras frekvens och till deras budskap, istället
för som förut, då mänskligt nonsens och perverterad musik hördes.
Olika Uppstigna Mästare från andra världsystem kommer regelbundet på besök till Jorden för att dela
med sig aspekter av deras hemplaneter och stjärnor med Jordens evolutioner. Och i detta stora utbyte
är det en expansion i medvetandet för alla på Jorden. Genom detta utbyte så växer vi, vi har mer
medkänsla och vi skickar sändebud till andra system för att lära mer om vad vi kan inkludera i vår egen
värld av det som är det högsta uttrycket av Guds eviga ljus i dessa andra system.
Det är regelbundna andliga ritualer, där hjärtan tonar in sig vid olika tillfällen på dagen och vid olika
årstider och cykler. De samstämmer sina hjärtans eldar tillsammans med stora gudomliga varelser för att
ta del av strömmen av kosmisk eld, för välsignelse av planeten och för kanalisering av det ljuset runt alla
galaxer och för välsignelsen av alla.
Detta, välsignade vänner, är vad som händer på en planet med upplysta varelser just nu i ett annat
solsystem och detta kan även ske här på Jorden, därför att ni bidrar till detta genom er kärlek.
”Såsom i himmelen så ock på Jorden”, var Mästaren Jesus ord. Nu vet ni hur det kan vara. Och genom
denna meditationen i gemenskap, om så endast i tio minuter när vi kommer tillsammans i våra Hearts
Center, låt oss hålla visionen av perfektion för den här planeten tills den dag då detta blir en verklighet.

Jesus, ett exempel på Kristusskap
Jesus är den mest kända av de Uppstigna Mästarna i den västliga världen. Av den anledningen har
många trott att vi fått veta allt om Jesus som går att få veta. Men det är troligt att inte hela hans
undervisning och arbete finns med i Bibeln eller att all kunskap om honom skulle vara given genom
tidigare Uppstigna Mästares organisationer. Bli därför inte förvånade om det fortfarande kommer mer
upplysningar om hans liv och lära.
Ja, han reste till Östern för att förbereda sig inför sin mission och han gifte sig med Maria Magdalena och
fick barn med henne. Var hon också en av hans lärjungar? Var Jesus verkligen född på julafton? Var
bröllopet, där han förvandlade vattnet till vin, hans eget? Svaren finns där, åtminstone för fåtalet som
kan tyda akashakrönikorna.
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Hans mission var att vara ett Kristusexempel för oss att följa. Det var aldrig hans undervisning att endast
han kunde bli Kristus. Han sa inte att han skulle bära våra synder för all framtid och på så sätt ta bort
Vägen, den andliga Vägen som leder oss till personligt mästerskap och andlig utveckling för att också
kunna bli Kristus som Jesus demonstrerade.
Jesus mission var också att visa oss vägen till vårt Högre Jag, vår Buddha‐natur eller vårt individuella JAG
ÄR DEN JAG ÄR, så att vi kan säga som han sa; ”Jag är vägen och sanningen och livet”. (Joh.14:6) Genom
att identifiera sig med sitt Högre Jag och genom andra affirmationer hjälper det oss att bli det vi
verkligen är som andliga varelser. Då vandrar vi i Jesus fotspår som han bad oss att göra. Kom ihåg vad
han sa; “Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa
skall han göra. Ty jag går till Fadern”. (Joh.14:12) För att kunna göra det måste vi bli ett med vårt Högre
Jag.
Jesus har varit ett Kristusexempel om och om igen alltsedan han kom till Jorden från Venus tillsammans
med Sanat Kumara. Jesus har haft många inkarnationer t.ex. på Atlantis där han vid flera tillfällen var
regent. Hans ämbete de senaste tvåtusen åren har varit Hierark för Fiskarnas Tidsålder. Det betyder att
han utstrålade det medvetandet som var menat att uttryckas i den tvåtusenåriga cykeln från hans
födelse till vår tid.
Jesus tjänar i Återuppståndelsen Tempel (The temple of Resurrection) på den eteriska nivån över
Palestina/Israel, och i retreatet som är beläget i den Arabiska öknen, nordöst om Röda Havet. Retreatet
ligger under öknen och man kan ha fysisk tillgång till det. Man kan läsa mer om detta i boken “The Magic
Presence” sid.324‐343.
Jesus gav en väldigt intressant diktering, där han tog oss med till den Heliga Staden på eteriska nivå och
visade oss vårt rättsliga arv som Guds sanna söner och döttrar. Jesus inviterade oss att se hur en Gyllene
Tidsålder är manifesterad i den Heliga Staden. Han sa;
”I den Heliga Staden är alla välkomna som har bröllopskläderna av ljus runt sig och denna dag, då några
av er ibland betraktar er själva som mindre än de heliga, insveper jag er i ljusmantlar som er
inträdesbiljett till denna heliga rymd.”
Han pratade också om sitt förhållande till sin Guru Maitreya och sa att när han pratade om sin Fader
under sin mission i Galiléen, syftade han på Maitreya. Han berättade också att det finns andra
Kristusgestalter än han själv och att människor som har haft en nära‐döden‐upplevelse ofta har
rapporterat om att de har sett Jesus vid tunnels slut. Men det är inte alltid Jesus de har sett, för det kan
ha varit en annan Kristusrepresentant de mött.
Jesus förklarade också att en person från Sverige var i den Heliga Staden som en Uppstigen Mästare och
som gav oss en större bokvolym i vilket krönikan om vårt liv på Jorden fanns.
” Ja, den som jag önskar peka ut för er idag var inkarnerad som Emmanuel Swedenborg, och är verkligen
en uppstigen som vistas i den Heliga Staden, och arbetar outtröttligt för de Skandinaviska folkens skull
och han ropar till er och bjuder er hem. Han ger er var och en idag en stor bok, som är en uppteckning
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från ert eget liv på Jorden med blanka sidor på slutet. På dessa skall ni skriva ert slutliga vittnesmål om
er tid på Jorden och uppfyllandet av er mission på alla sätt”.
Efter att du har läst Jesus diktering, fundera på vad denna dispens från Karmiska Rådet betyder för dig.
Den är given till alla som är födda i Skandinavien eller som har bott här.

Jesus diktering Februari 03, 2007 kl. 15.30
Ett Nytt Sätt att Vandra med Mig. Er Seger i den Heliga Staden
I sanning, älskade vänner, är jag här med er, inte endast i Kristus‐flamman, utan även i den
heliga elden av Buddhaljusets eviga ande, i vilken jag lever och rör mig och har min varelse. Jag är Jesus
och jag kommer med en ny väg till var och en av er, på vilken ni kan vandra med mig.
Tag min hand denna dag när jag leder er på en resa av ljus. Långt ovanför Jorden svävar vi på änglavingar
och stiger upp till den Heliga Staden och jag eskorterar er var och en till denna stad idag, för att ni ska
varsebli vad som är er rättmätiga arvedel som en Guds son eller en Guds dotter. När ni vistas i Guds
medvetande, har ni tillgång till den Heliga Stadens ljus, om ni nu medvetet alltid kommer ihåg att
inträda genom den raka och smala porten som finns framför er som ingången till evigheten och har
uppmärksamhet till den Högste.
På inre plan, välsignade vänner, har ni tillgång till lammet och ljuset som lammet bär för er var och en.
Detta ljus är Kristus‐medvetande, alltid tillgängligt som den högsta representationen av Kristi manlighet
och kvinnlighet på Jorden. När ni helt och hållet omfamnar Kristus‐anden inom ert yttre vakna
medvetande, då bugar alla i himlen för det ljus som ni har blivit. Och ni som en tjänare av eld för Gud
kan rikta kosmiska energier till formens värld, precis som jag gjorde i min mission i Galiléen under mitt
liv och rörde om etern med kosmiska energier och tände en eld i hjärtan här och där att vilja återvända
till det Gudomliga.
Det som min guru Lord Maitreya förmedlade till mig, gav jag till mina lärjungar. För ni förstår, jag var en
budbärare på den tiden för Lord Maitreya och ofta när jag talade om Fadern, var det om honom som jag
talade, när jag kommunicerade med Buddha‐anden som knoppades på Jorden. Och då min guru visade
sig för mig här och där med sitt vänliga uttryck och ansikte, kunde jag förmedla till bröderna och
systrarna undervisningens essensiella ljus som han gav till mig, vilket medförde att jag under den
missionen och även ännu idag vandrar den högre vägen med Gud, vilket varje Buddha representerar och
manifesterar.
Jag inbjuder er nu att gå med mig genom den Heliga Staden och se hur en Gyllene Tidsålder redan nu
manifesterats genom varje aveny, i varje hem, i varje hjärta. Hör ljudet av himmelska körer, känn elden i
era hjärtan, när ni tonar in till denna Kristus‐ande, som den manifesterar sig i många representationer av
Gudsmedvetande genom hans skapade värld.
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I den Heliga Staden är alla välkomna som har bröllopskläderna av ljus runt sig och denna dag, då några
av er ibland betraktar er själva som mindre än de heliga, insveper jag er i ljusmantlar som er
inträdesbiljett till denna heliga rymd. När vi vandrar och kommunicerar tillsammans, kan ni se allt som är
tillgängligt i himlens värld i förhållande till det som Gud har förberett i många boningar för hans söner
och döttrar.
Sannerligen, välsignade vänner, är det värt besväret för er att sträva med hela era hjärtan för att nå upp
till denna nivå av medvetande och samarbete med himmelska varelser. För som ni ser är det sannerligen
många Kristus i den Heliga Staden, de som för länge sedan har valt att vandra den högre vägen med
Gud, t.o.m. före min fysiska inkarnation på Jorden ‐ ni kommer att lägga märke till hur var och en är
omgiven av en gloria av eld, vilken symboliserar deras uppnående av deras gudomliga natur i full
manifestation.
Många som har nära‐döden‐upplevelser ser ofta en Kristus‐figur vid slutet av tunneln och ofta ger denne
dem möjligheten att återvända till Jorden för att fullfölja deras fullständiga mission för sin livstid. Några
tror att det alltid är jag som talar till dem, men ofta, välsignade vänner, är det en annan Kristus‐figur och
de ser denne såsom mig. Andra av övriga trosläror ser en som representerar den högsta
representationen, eller en fadersfigur eller modersfigur inom deras egen tro. Var och en av dessa är
också en fullt manifesterad Kristus, som för denne kan vara en symbol av gudomligt ljus av tröst och
hopp, av vad som kan vara möjligt för dem, när de har fullföljt sina liv på Jorden till Guds ära.
Ni förstår, inom den Heliga Staden finns många kulturer. I det Nya Jerusalem i himlens värld finns det en
plats för alla.De från er kultur och er nation som har uppstigit till Guds hjärta är här och kallar ofta på er,
och sjunger till er själ på inre plan sången som vill leda er mot evig frihet i anden, välsignade.
Ja, den som jag önskar peka ut för er idag var inkarnerad som den som kallades Emmanuel Swedenborg,
och är verkligen en uppstigen som vistas i den Heliga Staden. Han arbetar outtröttligt för de
Skandinaviska folkens skull och han kallar på er och bjuder er hem. Han ger er var och en idag en stor
bok, som är en uppteckning från er egen livsström på Jorden med blanka sidor på slutet. På dessa skall ni
skriva ert slutliga vittnesmål av er tid på Jorden och uppfyllandet av er mission på alla sätt.
I denna bok finns lösa sidor som ger er nycklar att klara av vissa karaktärsdrag, och de förpliktelser som
ni har gentemot andra och speciella individer, med vilka ni ännu har karma som måste balanseras.
Denna bok är er studieguide för återstoden av denna inkarnation, välsignade vänner, och en gåva från
denna gudomliga varelse, som också är en Kristus som bryr sig om er var och en personligen. Genom en
dispens av nåd av det Stora Karmiska Rådet är denna bok bemyndigad till er var och en och den är
begränsad till de som är födda i dessa nationer eller har bott här.
Ni kan med visdom använda denna inre förståelse för en acceleration av uppfyllande av ert Karma och
Dharma. Och sedan en dag, när den sista sidan är fullföljd och Herren Gud har sagt till er; ‐ “Bra gjort, O
trogna tjänare! Res dig nu för att stiga upp till hjärtat av den Heliga Staden” och han stänger boken för
er räkning. När ni har uppfyllt allt, ska ni sannerligen känna den eviga Kristusflamman, när den vistas och
brinner i ert eget hjärta, såsom hos en Kristus.
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O ni Heliga, era ansträngningar är noterade i himlen för var och en. De av er som har givit och strävat,
mottager nu era utmärkelser och er större befogenhet i denna stund att stiga högre och att dra till er
många flera till den Heliga Staden av ljus i himlens värld.
Sanat Kumara och Lady Venus visar sig nu i all sin glans och eftersom de förbereder sig att tala med er
denna afton, välsignade vänner, tag tid under er paus, kommunicera med deras hjärtan för att skilja ut
det som ni lovade till dem, det som ni erbjöd i momentum av ljus från ert hjärta, när ni första gången på
frivillig bas kom till Jorden, antingen från Venus eller från en annan stjärna. Dessa, välsignade vänner,
väntar på er, liksom även många som har gått före som finns här och ber för er och vandrar med er.
Jag, Jesus, höjer min eldstav och kallar på Skandinaviens själar att stiga till er Guds‐rang denna dag. Kom
till mig alla ni som arbetar och är nedtyngda och jag skall ge er vila, jag ska fritt ge er av livets vatten.
Tag och drick den eviga elden som jag bär i denna stund och känn er fri från ert lägre jag, nihilismen som
försöker att stjäla er från er Gud om de kunde. Hit, O mörkrets makter, men inte längre får ni trampa på
dessa mina barn denna dag, för jag har kallat dem hem och de är inbjudna till Guds stora bankett och
fest i den Heliga Staden. O människor, lär känna ljuset inom er och bli den son, den dottern av Gud som
ni sannerligen är.
Jag är Jesus och jag är här och vill förbli, kallande er till er seger i den Heliga Staden, ni välsignade.

Saint Germain; Mästaren för Vattumannens Tidsålder
För ungefär 70 år sedan frigav Saint Germain kunskapen om den violetta flamman till hans tidigare
budbärare Guy W. Ballard att presenteras till världen så att mänskligheten skulle kunna frigöras från
karmats begränsningar. Bekantskapen med Saint Germain har sedan dess varit en av höjdpunkterna för
de Uppstigna Mästarnas studerande. Saint Germain är älskad för sin Närvaro, hans orubbliga hängivelse
till var och en av oss och för hans ständiga arbete att föra in en Gyllene Tidsålder av upplysning, fred och
frihet.
De flesta av oss som läser denna ebok gör det på grund av att vi på någon själsnivå känner Saint
Germain, kanske till och med från någon inkarnation tillsammans med Mästaren. Många har hört om en
ny tidsålder av upplysning och frihet ‐ och på inre nivå har vi den visionen inpräntad i våra själar, så när
den yttre kontakten är gjord, ger detta koncept en genklang och många har sagt; Ja, detta tror jag på!
Sedan har vi mediterat i våra hjärtan: Vilken är min roll för att den Gyllene Tidsåldern ska bli en
verklighet?
Det är verkligen möjligt med en Gyllene Tidsålder av upplysning och frihet, om vi väljer att det ska bli så.
Saint Germain är en av dem som har arbetat oavbrutet för att göra detta till en verklighet. Hans
undervisning är att den Gyllene Tidsåldern börjar med oss själva och genom ändringar i vårt
medvetande, tankar och känslor, affekterar vi inte bara våra egna liv utan också världen i helhet.
Saint Germain är hierarken för Vattumannens Tidsålder, som betyder att han har det medvetande som
kommer att bli uttryckt i den kommande tvåtusenårs perioden som är Vattumannens Tidsålder och att
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han ger den undervisning som är nödvändig för oss, för att vi också ska nå det medvetandet. Saint
Germain är också Chohan på den sjunde strålen av frihet, transmutering, rättvisa, förlåtelse, nåd och
alkemi. Denna strålen som är förankrad i vårt själschakra, är den violetta andliga elden, den energin av
frihet och transmutation som kommer att förändra vår individuella värld och världen i sin helhet om vi
åkallar den!
Den violetta elden kan användas till att påverka nationer och kontinenter, såsom det blev gjort på
kvällen den 3 februari 2007 strax före Saint Germains diktering. I den efterföljande dikteringen beskrev
Saint Germain effekten:
”För ni förstår, välsignade vänner, dessa kärleks‐eldar från era hjärtan som flödar uppåt och runt
planeten kan skapa en ny värld; ja ,en ny värld här och nu för denna planeten. En del tror att det ska ta
decennier eller sekel att skapa en Gyllene Tidsålders civilisation. Nåja, om jag har något att säga om det,
kan det manifesteras mycket snabbare än vad mänskligheten tror på grund av den heliga kosmiska
alkemi som ni levererar genom detta nobla arbete, välsignade vänner.”
Att spela vår individuella roll i detta kosmiska drama är exakt vad vi kom hit till Jorden för att göra! Hör
Saint Germains uppmaning, studera hans lära om den violetta flamman, om alkemi och läs om hans
tidigare inkarnationer som bevisar hans hängivenhet till frihetens ideal. Lär känna “Europas
Mirakelman“, “mannen som inte kunde dö och som visste allting” och som utförde alkemiska under som
överväldigade kungligheterna i Europa. Lär känna Saint Germain som Josef, Jesus far och som Merlin
från Kung Arthurs dagar, som Christopher Columbus och hans andra inkarnationer.
Om du identifierar dig med frihetens ideal, är det troligt att du genom studier om Saint Germains
inkarnationer kan lära känna hans Närvaro och vibration och troligen något om din egen själs historia.
Så kom och låt oss studera med honom i hans eteriska retreat, Symbolgrottan över Table Mountain,
Wyoming, USA för att följa hans uppmaning att göra den Gyllene Tidsåldern till en verklighet. Han ger
också lektioner i Great Divine Directors retreat The Rakoczy Mansion över Transsylvanien, Rumänien och
Ljusgrottan i Indien och i God och Goddess Meru retreat i Syd‐Amerika.

Saint Germains diktering Februari 03, 2007, kl. 21.12‐21.27
Tacksamhet för Era Böner för Europa. Saint Germain Vandrar i Skandinavien under Sjuttio Dagar
Var hälsade, O frihetskämpar, för jag har sett er eldiga beslutsamhet denna kväll att deklarera
att detta land ska vara fritt och jag applåderar var och en av er för er ståndaktiga tjänst till Gud i denna
stund. [Saint Germain applåderar och deltagarna stämmer in] Jag är Saint Germain och jag är glad över
ordet som har uttryckts genom era hjärtan, genom era röster, genom era chakran och till detta land och
alla länder inom Europas kontinent. Tack välsignade vänner. Var god och sitt.
Kära hjärtan, detta är en dag som jag har väntat på under lång tid! [ applåder] Och detta kosmiska
experiment, för vilket ni har förberett er omsorgsfullt till min ankomst och ankomsten av Sanat Kumara
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och Lady Venus och andra Guds härskaror, är en dag som ni kommer att minnas länge, skulle jag vilja
säga. För ni ser, detta är en vändpunkt för många av er på väg hem, eftersom ni har funnit denna rörelse
av ljus.
Ni har sett hur ordet som uttryckts genom era röster har orsakat omedelbar förändring och jag visar er
på den stora skärmen vid Symbolgrottan här och nu i den högre världen, exakt vad effekterna av detta
andliga arbete har åstadkommit ikväll, O heliga vänner. Se hur elementarernas kungadöme är upphöjt
och hur gnomer, sylfer, salamandrar och undiner bokstavligen hoppar av glädje runt om i Europa. Se hur
tusentals och åter tusentals legioner av änglar har svarat på era anrop och hur eldiga salamandrar, som
svar på er åkallan har gått in i orsaken och roten till mörkret, även in till astralplanet för att bränna bort
spår och minnen av krig, minnen av avskyvärdheter, minnen av mörker som har belägrat denna
kontinent i tusentals år.
Se hur änglarna har ledsagat många människors hjärtan som behöver upplyftning och hur det Högre
Jaget av ljusa själar, som tillfälligt varit förlorade i mörkret i sina nationer, har blivit uppmanade att på
nytt söka efter detta ljus. För ni har ordnat en väg ut för dem, välsignade vänner, och änglarna har
öppnat portar här och där i nationerna och ljus strömmar fram från himlens värld och från retreaten
över Polen, över Rumänien, över Sicilien och Kreta, över Fatima och Lourdes och många andra fokus av
ljus som ni inte känner till. Och genom dessa portar levereras frisk luft till dessa själar. Ja, det är en
violett pranisk ljusessens som gör att de nu kan andas in en andlig friskhet som ni har möjliggjort genom
änglahänder och därmed erbjuda dessa själar en ny väg och möjlighet att nå sin egen gudomlighet som
ni känner till i denna stund.
O, glädjens violetta eld, O, genklangen av era hjärtan och era röster som har hörts i himlens värld, är
sannerligen magnifik att skåda! Även de Uppstigna Mästarna har noterat och ler och skrattar och gläder
sig denna natt i retreaten och ljusstäder i himlens värld, därför att några bland människorna har lyssnat
till Guds röst genom vår Budbärare och har sett det stora ljus som har kommit till denna kontinent.
O, välsignade vänner, tänk på vad som kan åstadkommas när denna ritual repeteras varje lördagskväll,
om ni ville genomföra denna alkemi från era hjärtan regelbundet för mig och Great Divine Director.
Detta är sannerligen det jag föreställde mig, när jag gav den violetta eldens dispens till Godfre för över
sjuttio år sedan, välsignade vänner. Detta är en glädjens dag, av förväntan och sannerligen har den blivit
möjlig, därför att ni har övergivit något av ert lägre jag för att omfamna ert högre jag och därmed
förtjänat rätten att vara vår röst på jorden.
När hjärtan är förenade i heligt prisande såsom här, utförs den heliga eldens alkemi och även Mästare
från avlägsna världar styr sin väg för att observera den violetta utstrålning som kommer från vissa
områden på Jorden. Och ni ser, välsignade vänner, dessa kärleks‐eldar från era hjärtan som flödar uppåt
och runt planeten kan skapa en ny värld. Ja, en ny värld här och nu för denna planet. Några tror att det
kan ta årtionden och århundraden för att åstadkomma en Gyllene Tidsålders civilisation. Nåväl, säger
jag, om jag har något med det att göra, kan den förverkligas snabbare än vad mänskligheten anar,
genom denna heliga kosmiska alkemi som ni levererar genom detta nobla arbete, välsignade själar.
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Vi sköter vår Faders arbete, eller hur? (Ja!) – Och är inte glädjen av ett liv som levs för vår Gud
sannerligen värt varje ansträngning, varje ögonblick i gemenskap med ljusets bröder och systrar, O
hjärtan av eld? Ja, jag säger, det här är den heliga vetenskapen, den nya tidens kosmiska vetenskap. Jag
ber att denna presentation och eldens frigörande genom era hjärtan, såsom registrerat denna kväll,
ska göras tillgängligt för alla hjärtevänner, och jag uppmanar de i Amerika och ute i världen att be för
Europa. För ni förstår välsignade själar, Europa har kvarstått, genom två världskrig och genom de
pågående stridigheterna som har förekommit på denna kontinent, som ett nexus för det som Great
Divine Director och jag önskar att frambringa på planeten i form av en New Age‐kultur, genom
sammansmältande av många hjärtan – hjärtan av eld.
Detta var min vision för Europas Förenade Stater och ni kan skapa detta, även om inte alltid fysiskt så
åtminstone andligt. Så välsignade vänner, använd allt ni har fått denna helg, de nya bönerna som många
uppstigna mästare har levererat genom denna budbärare och andra. För ni känner den nya vågen av
energi genom den uttryckta matrisen i denna dispens och det är en nyfunnen vibration av hemliga
strålar inom frigörandet av eld genom rytmerna som ni har upplevt. Och när ni fortsätter att
experimentera med dem och använder dem i era dagliga ritualer och era möten veckovis, kommer
glädjen av denna vetenskap sannerligen att bli uppfyllandet av ett liv levt i service till människor och till
Gud.
Jag är Saint Germain. Jag kommer att vara kvar hos dem som är sanna till Gud dagligen här i
Skandinavien och vandra över denna jord och kalla hjärtan till deras Gud. Ja, jag stannar för en period av
sjuttio dagar, under vilken ni kan fortsätta att träffas så ofta som ni önskar, för att se vad vi kan göra för
Skandinavien och för hela Europa. För vi vill leverera ljuset från Norr över hela den europeiska
kontinenten, nedströmmande till varje hus och hem och härd, ljuset av den violetta elden för
transmutation av allt som är sämre än Guds perfektion och for andens alkemi för att förändra en värld
från mänskliga strider till en värld av gudomlig glädje.
Jag tackar er, välsignade vänner, för allt ni har givit. Låt oss nu meditera på den enorma och omslutande
närvaron av Sanat Kumara och Lady Venus, när nu vi förbereder för deras ankomst.

Sanat Kumara; Den Majestätiske Härskaren som Räddade Jorden
Du har hört om global uppvärmning, naturkatastrofer och krigshot och kanske tänker att Jorden inte är
en säker plats. Det som endast några få vet, är att vår planet även för mycket, mycker längesedan var i
väldigt kritiskt läge. Så kritiskt att de Kosmiska Råden beslutade att det inte fanns någon annan utväg än
att utplåna Jorden, eftersom ingen gav hängivelse till det gudomliga inom sig själva eller inom skapelsen
för övrigt.
Vår planet är en plattform för utveckling för vissa själsgrupper. Målet för alla dessa själar är att utveckla
sin egen Gudsidentitet. Eftersom vi är skapade i Guds avbild, är det vårt ansvar att uttrycka vår
gudomliga natur här och nu. Detta är det djupare syftet för vår evolution.
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Vid den tiden då beslutet av utplåningen av Jorden diskuterades, hade alla på Jorden mist sin kontakt
med den gudomliga källan och levde livet på den lägsta nivån vi har kunskap om.På planeten Venus var
livet högre utvecklat, invånarna levde i en Gyllene Tidsålders civilisation, som de fortfarande gör, fast i
en annan dimension än vår. Ledarna på Venus var och är Sanat Kumara och hans tvillingsjäl Lady Venus.
För att förhindra utplåningen av Jorden erbjöd sig Sanat Kumara att komma till Jorden för att ge dess
invånare möjligheten att återupprätta kontakten med sin gudomliga natur. Han var så älskad på Venus
att många av invånarna där erbjöd sig att följa med honom till denna självpåtagna exil. Totalt var det
144 000 själar som erbjöd sig att följa med honom på den missionen.
De kom hit till Jorden och etablerade en plats, Shamballa, där Gobi öknen i Mongoliet ligger idag. Denna
plats var länge ett fysiskt retreat, men drogs sedan tillbaka till den eteriska oktaven, där Sanat Kumara
fortfarande har sitt retreat.
Under en darshan den 3 februari 2007 blev en fråga ställd om de Uppstigna Mästarnas retreat över
Skandinavien. Vi fick veta att Sanat Kumara har ett andra retreat över Oslo, Norge. Detta är en del av
förklararingen till varför Sanat Kumara känns så nära för Skandinaver. Till exempel var J. Sibelius
musikstycke Finlandia inspirerad av Sanat Kumara och den musiken förmedlar hans närvaro och
vibration.
Sanat Kumara är också nämnd i Bibeln som den Gamle av Dagar. En tolkning av Sanat Kumaras namn är
“den evigt unge”. Det är sagt att Sanat Kumara ser ut som en sjuttonårig ungdom. Färgen som är
förknippad med honom är gult/rosa och rubinrött.
De som kom med Sanat Kumara började att inkarnera bland Jordens evolutioner och upplevde samma
tunga och kompakta levnadssätt som invånarna på Jorden. Gradvis förlorade många av de tappra
själarna sitt minne av sin mission och var de kom från. De skapade karma och därför har majoriteten av
dessa själar fortsatt att inkarnera på planeten Jorden.
Många av dessa har en dragning till olika mysterieskolor och andliga läror eftersom de på djup själsnivå
har en önskan att återförenas med sin gudomliga mission. De känner sig inte helt hemma på Jorden,
vilket kan förklaras med att de kom från Venus och deras vistelse här på Jorden blev längre än vad de
hade förväntat sig.
Av den anledningen har Sanat Kumara och Lady Venus kommit för att assistera själar från Venus till att
återvända hem. I deras diktering påminde de oss om att “aldrig glömma elden, flamman inuti våra
hjärtan”. De förstorade den flamman och för de som kunde upprätthålla den, blev det en varaktig
förstärkning av den trefaldiga flamman, vilket är förankringspunkten av vår gudomliga identitet. Vilken
fantastisk dispens!
Deras avskedsord den 3 februari 2007 var:
“ Tvillingsjälar i kärlek, färdas vi nu vidare och lämnar spår av våra kärlekseldar på Skandinaviens snö.
Följ dem hem till hjärtat av Venus, O ni välsignade. Följ dem och känn den eviga anden av kosmisk kärlek
där vi är.”
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Välsignade vänner, vi är från er systerstjärna. Tänk på vad det betyder att ha tillgång till Venus kärleks‐
eldar så nära Jorden. Och hennes framkomst, såväl tidigt på kvällen såsom på tidig morgonhimmel, är
där som en påminnelse till hela mänskligheten om tvillinghjärtans kärlek. Ja, se på Venus, lite närmare
Solen, som ett stort ljus som vinkar till er, O människor, för att komma ihåg ert mål att vara kärlek i
handling överallt.
Tag nu handen på den som är närmast er, välsignade vänner, på varje sida, när vi frigör pulsar av våra
kärlekseldar här och nu. Genom hjärta, huvud och hand strömmar nu element av denna elden från våra
hjärtan genom förbindelsen av denna eldcirkel av er enhet i denna stund, som en påminnelse av vårt
heliga förbund och våra löften, när vi först kom från Venus till Jorden för att resa upp allt medvetet liv.
Ja, vi gjorde en kosmisk pakt med varandra att aldrig glömma elden, flamman inom våra hjärtan. Och
denna dag underblåser jag denna flamma inom er, lite mer strålande och om ni kan vidmakthålla det,
kommer det att vara en permanent ökning av era trefaldiga flammor hos var och en av er, O ni heliga.
Vad kommer detta att betyda för er? Det betyder större tillgång till himlens kärlekseldar och andra
kommer att se ljuset i era ögon och i ert ansikte, glödande runt omkring er på ett nytt sätt. Denna
ökning av rubineld kan för några av er ge er den fördelen som behövs för er seger i kommande månader
och år, välsignade vänner.
Kom ihåg, O mänsklighet, ert mål att vara söner och döttrar av den högste Guden. Kom ihåg er kallelse,
kom ihåg ert syfte. Vi har kommit och knyter nu ett mycket litet band på ert pekfinger, ett rosa och
rubinfärgat band, som en påminnelse, O mänsklighet, av era löften.
Under vissa stunder när bördorna av att leva på denna Jorden tycks stora, tag helt enkelt detta band och
knyt det på en annan som en påminnelse av tvillingsjälar, om endast för en minut, när ni kommunicerar
med denne, hjärta till hjärta och med oss.
Änglarna från Venus kommer nu till var och en av er och sträcker fram en bägare, i vilken finns ett
kärlekselixir. Detta är den verkliga essensen av Venus destillation av den högsta kärlekens eld som vi
känner till, som ni kan ta del av här och nu. Höj nu bägaren, var och en av er, när vi skålar med varandra i
helighet, i påminnelse av våra löften, vår enhet och drick, ni välsignade. När nu alkemiska kärlekseldar av
detta elixir flödar genom er varelse, är ni sannerligen förändrade i denna stund från mänskliga individer
till gudomliga varelser.
Vi kommer i enhet. Tvillingsjälar i kärlek färdas vi nu vidare och lämnar spår av våra kärlekseldar på
Skandinaviens snö. Följ dem hem till hjärtat av Venus, O ni välsignade. Följ dem och känn den eviga
anden av kosmisk kärlek där vi är.

Snow King och Snow Queen; Mästare av Renhetens Ljus
För länge sedan var Snow King och Snow Queen ledare för en civilisation belägen där Grönland nu ligger.
Denna civilisation sträckte sig över större delar av Nordpolen. Snow King och Snow Queen regerade
under en tid när det var ett tropiskt klimat och landet var vackert och frodigt som Edens Lustgård.
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Klimatet förändrades, men namnet Grönland finns fortfarande kvar. Det som hände var att landet
täcktes av en vit‐blå andlig elds‐energi, på grund av att människorna där kraftigt hade missbrukat sitt
ljus. Snön kom som en rening av det eteriska och fysiska planet för att förbereda inför en ny tidsepok.
Man kom ihåg Snow King och Snow Queen från den perioden när klimatet förändrades och därifrån har
de dessa namn som används även idag.
Deras tjänande är att rena individens medvetande så att det blir möjligt att nå högre nivåer av andlig
utveckling. Deras service är också att förstärka det vita mirakelljuset som t.ex. blir använt i alkemisk
precipitering. (Saint Germain On Alchemy, for the adept in the Aquarian Age s 193 ‐ 200, från The
Summit University Press)
Mästaren Sanat Kumara har sagt att den kosmiska snön har förmågan att absorbera ”tio tusen gånger
vikten av varje partikel av mänskligt skapad substans på astralplanet” ( Sanat Kumara, 26 January,1986,
The Summit University Press )
Som namnet säger är Snow King och Snow Queen anknytna till de områden av Jorden som har snö.
Därför är de också nära de Skandiniviska länderna.Det var dessa Mästare som ursprungligen sponsrade
seminariet i Sverige under första helgen i februari 2007. När förfrågan om seminariet blev utsänt,
svarade Snow King och Snow Queen i ett rådsmöte i Hearts Center genom Budbäraren David Lewis:
”Välsignade vänner, vi är väldigt tacksamma för att kunna välkomna Budbäraren, David, till Sverige så
snabbt som det kan arrangeras av de två av våra mest älskade vänner som var med er på er resa till
Egypten. Även om ni inte skulle kunna tro att vi från Nord skulle vara komfortabla i en sådan miljö som i
Egypten,* så bevittnade vi himmelsfärdens ljus, och eftersom vi tjänar på den vita strålen själva.Skulle vi
inte vara där med Älskade Serapis för att se denna betydelsefulla händelse från inre plan? Jovisst! Och
därför vill vi dra densamma eld mot Nord. Så om ni vill göra allt klart, för själarna här är ivriga att få
mottaga ljuset som bärs på vingar av himmelsk kärlek som snart ska hedra detta hemland, varifrån vi
talar. Från Nord vill vi strö ljuset över hela Europa i förberedelse för en senare pilgrimsresa för många.”
I en diktering genom David C. Lewies 3 december 2005, sa de att de kom från sitt hem över
Skandinavien. I dikteringen de gav under seminariet talade självklart Snow King och Snow Queen om
snö, för både de och åhörarna och många av invånarna i Skandinavien, älskar snö.
* Snow King och Snow Queen syftar till en pilgrimsresa som gjordes till Egypten i oktober 2006 där 99
personer deltog. Ett av resans syftet var att deltagarna skulle initieras i himmelfärdens ljus från
Mästaren Serapis Bey i förberedelse för deras egen himmelsfärd.
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Snow King och Snow Queen diktering Februari 4, 2007 kl. 8:50

Renhetens Flammande Utstrålning för att Välsigna Hjärtvänner i Skandinavien
I närvaron av kosmiska devas* från den Stora Central‐Solen kommer vi. Och vi är behagade av
denna samling av hjärtvänner som älskar snön, det vet vi. För ni har inkarnerat här i Nord, där det
essentiella ljuset av vår utstrålning skänker jorden en påtaglig manifestation av Guds eviga nåd som ett
täcke av härlighet på Jorden.
Ja, välsignade vänner, vi är Snow King och Snow Queen och ljuset av den kristall‐eld som vi bär är nu
distribuerat över hela planeten i en utstrålning av eld, av stjärnelds‐ljus. Även det som ni har sett som
små barn, när er goda fe kom med sitt trollspö för att strö ljus över er, för att omvandla det som var
ogenomträngligt och mörkt eller sorgligt till himmelsk glädje, förtjusning och skönhet. Den rensande
processen av regn som kommer ned uppladdad av den kyliga luften i den högre atmosfären
manifesterat som snö, är en påminnelse till mänskligheten om flödet av Guds ljus som alltid är
tillgängligt och som strömmar ned från Närvaron varje ögonblick för att välsigna er.
Har ni stått utomhus i ett stilla snöfall och fångat flingorna på era läppar? Har ni känt dem i era ansikten
och tittat upp och skådat Guds härlighet, då han tycks blinka till er genom ljuset och utstrålningen av
denna blomstergåva? Ni förstår älskade vänner, varenda flinga, självidentifierad och unik, är ett uttryck
av Gudomligheten förd på vindar till Jorden. Och nysnön på Jorden är en påminnelse om att ni också kan
förnya er själva, dag för dag, ögonblick för ögonblick, i det rena ljuset som är buret till Jorden av
änglavarelser, som också bevingar sin väg med sylferna med och i snön när den kommer.
O ja, sylferna är alltid närvarande i nedkomsten av denna nåd som ni känner som snö och de ler ofta till
människorna, när de varsamt bevingar sin väg till er. Även om de tidvis genom rasande vindar nästan
våldsamt rusar fram för att leverera vattnets element i kristalliserad form till Jorden, även då lyder de
den minsta vink från kosmiska devas som levererar exakt den mängd och kvot av denna energi till
människorna, baserat på deras karma och dharma, baserat på vad som är nödvändigt genom bönerna
från de rättfärdiga och också vad som ibland kommer som störtregn för att leverera till människorna
returen av deras missgärningar som ett budskap för att lära livets läxa.
Älskade hjärtan, denna dag sänder vi utstrålning från det Högsta till hela Skandinavien och till de
nordliga klimaten under denna vintersäsong. Vi anpassar cyklerna av naturens faser i enlighet med
mänsklighetens karma. Och genom dispens av era böner vill vi bringa till de nordliga länderna ett större
agerande av vår kärlek, inte alltid som fysisk snö även om ni skulle önska det, men också som den
andliga välsignelse som vill höja er till nya nivåer av Guds självmedvetande på er väg hem till Guds
hjärta.
Såsom Jorden roterar runt solen varje år, reser vi från Nord och till Syd, från de arktiska regionerna till
de antarktiska regionerna, för att leverera andetaget av den Helige Ande, genom snön som kommer.
Och vi arbetar med alla elementarstyrkor och naturens devor för förvandlingen av det som kan bli
konsumerat av trögheten buren inuti atmosfären. För ni förstår det som mänskligheten sänder ut och

34

sprider av alla slags ogynnsamma vibrationer och mörker måste ta vägen någonstans. Och vi väljer att
fånga de misskvalificerade essenserna, rena dem och sedan returnera dem till Jorden genom elementar‐
livet, på ett sådant sätt att mänskligheten inte ens vet om vår eller elementarernas närvaro, men ändå
kan mottaga välsignelsen av vårt givande och vår service till livet.
Renhetens eld, välsignade vänner, är en utstrålning som alla borde känna till och söka ära och accelerera
inom sig själva. För renhetens flamma inom er, är som det modersljus som höjer sig längs spinalens
altare och som kommer att assistera er till att vinna det strålande ljuset som förbereder er för
möjligheten till er himmelsfärd. Och när ni förstår renhetens natur som självaste andetaget av den
Gudomliga Modern och strömmarna av flytande förtunnat eldsljus som stiger upp genom era chakran
och ger näring, renar och strålar ut det ljuset genom alla kanaler av er varelse ‐ även det som mystikerna
har sett som meridianerna, då kommer ni att förstå den essentiella naturen av er egen gudomlighet och
skapelse, som tillåter den utstrålningen att helt och hållet manifesteras genom er som ett skinande ljus
som också välsignar Jorden och dess evolutioner.
Varje gång ett barn eller en Guds son eller dotter vaknar upp och ljuset är stimulerat inom den
personen, är det en ny glöd av Anden. Detta ser ni ofta i ansiktet på helgonen som en gloria av eld. Jag
ser, älskade vänner, att många av er nu skiner som dessa helgon på Jorden, genom er hängivelse, er
uthållighet och er kärlek. Fortsätt med att ge heliga mantras, böner och sånger, för ljuset som ni bär på
vägnar av många evolutioner, även utanför Skandinavien, är verkligen stort. Och ni är för Sanat Kumara
och Lady Venus bägare av skönhet och helighet för många själar, som söker er på inre plan för den
andliga näring som ni så väl känner till i vår närvaro och när ni ber.
Vi kommer för att förära detta land med vår påtagliga verklighet i denna stund. Förstå, O människor, det
nya ljuset av renhet inom er. Kasta ut mörkret från gångna tider och känslan av ovärdighet som har varit
en tyngd på era själar genom inkarnationer. Ni är Gudar om ni väljer att vara det, O människor. Välj klokt
att bära ljuset i varelsens bägare genom att hålla era lampor fyllda med den heliga oljan av glädje och
enhet med er Gud.
Vi är Snow King och Snow Queen och vi står nu här för att välsigna de av er, som har varit trofasta till era
äktenskapslöften i detta livet. Kom nu fram och mottag den rena vita essensen, himlens balsam, Herrens
olja, för ert beskydd och försegling tills dagen av er himmelsfärd i ljuset, då ni också kommer att till fullo
förstå det som vi kommer med idag.
I namnet av den Gudomliga Modern, I namnet av Shakti, av Herren Alpha, O Omega, använd oss som era
instrument då vi välsignar era barn denna dag.
* Deva; andlig varelse som finns i naturen.
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Apollo och Lumina: Elohim som Levererar Gudomlig Gnosis till Universum ‐ och Erbjuder Samma Gåva
till Oss.
Vad är den högsta och mest absoluta visdom som du kan föreställa dig? Den visdomen är Elohim Apollo
och Lumina. Det behövs verkligen en expansion av våra mentala och andliga egenskaper, och en hel del
kontemplation, för att vi ska komma i närheten av att förstå en sådan gudomlig visdom.
Ordet Elohim kommer från hebreiskan och betyder Gud. Det är ett ord som syftar både till den
maskulina och feminina aspekten och till tvillingsjälar av Gud, som Alfa och Omega eller som Fader och
Moder.
Elohim är en hög representation av Gud. Det var Elohim som skapade vårt solsystem. Av de Elohim vi
hitills känner till, är det sju par av Elohim, ett par för varje stråle, och alla gjorde sin individuella insats i
den skapande processen av vårt solsystem.
Elohim Apollo och Lumina, som är Elohim på den andra strålen av Guds medvetande, representerar
visdom, upplysning och gudomligt vetande, dessa egenskaper är förankrade i vårt kronchakra. Apollo
och Lumina fokuserade mönstret av perfekta idéer i skapandet av fysiska former, när vårt eget
solsystem skapades och den processen är de ständigt involverade i.
I deras service ingår att magnetisera Jordens evolutioner till Elohims visdom. I dikteringen som följer,
kan ni läsa att Apollo och Lumina förankrade sina ”stavar av upplysningens eld här och i hjärtat av
Europa”. Dessa eldsstavar är kraftfulla pelare som på inre plan upplyser människor som söker en högre
väg av gudomligt vetande. I samma diktering sa Elohim Apollo; ”Idag ger vi er tillgång till himlens
bibliotek och hela kompendiet av kunskap om er egen varelses lag, som finns både i era egna
kausalkroppar och i den större kausalkroppen av det Stora Vita Brödraskapet”.
Kasta ut alla begränsningar och upplev att du verkligen är en gudomlig varelse här och nu. Känn hur
inspirerande det är att acceptera att den visdomen verkligen är tillgänglig för oss och kan bli vår egen.
För det som är tillgängligt för en gudomlig varelse är också tillgänglig för oss alla.
För att assimilera denna visdom kan vi studera i Apollos och Luminas retreat som är över Tyskland, men
också bli direkt inspirerade av visdomens mästare, hjärta till hjärta, och genom att studera olika
visdomstraditioner och allt annat som ökar vår förståelse.

Apollo och Luminas diktering Februari 04, 2007, kl. 11.50
En Källa av Upplysning från Elohim Apollo och Lumina
En Bubblande Eld av Gyllene Flytande Lavaljus med Himmelsk Utstrålning

Ni modiga, som har deklarerat till Universum er nyfunna glädjerika kärlek till livet; Vi har kommit
för att placera eldens högsta kvalitet på er hjässa och en hjälm av sådant upplysningsljus, att ni aldrig
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kommer att vara desamma igen. Vi är Apollo och Lumina, och vi förankrar vår stav av upplysningens eld
här och i hjärtat av Europa!
När ett folk har bestämt sig för att vara ett ljus, som en lampa för ett land, då lyssnar och svarar hela
himlen. Och ni som har valt att vara upplysningens fackelbärare för Skandinavien har idag fått i uppdrag
att gå ut och undervisa, läka och lyfta upp Guds söner och döttrar i Sverige och inom hela den här
regionen. O, ni välsignade, oavsett vad er mission är, så innehåller den en viss nivå av upplysningens
eldar. Ni skulle inte veta vad som är verkligt, om ni inte hade kommit i kontakt med den eviga
visdomseldens låga, som brinner i Guds medvetande och som omger ert eget medvetande.
Idag ger vi er tillgång till himlens bibliotek och hela kompendiet av kunskap om er egen varelses lag, som
finns både i era egna kausalkroppar och i den större kausalkroppen av det Stora Vita Brödraskapet. Vet
ni vad detta betyder, ni välsignade, att som en gåva till era själar ha tillgång till Guds medvetande? Jag
säger det är verkligen en möjlighet till självförvandling för var och en av er.
Kom därför till Elohims källa i vårt retreat över Tyskland och mottag den bubblande elden av flytande,
gyllene lavaljus av himmelsk utstrålning. Ja, ni kan även nu ta denna eld i era händer och tvätta ert
medvetande och er hjärna, välsignade vänner. Känn hur eldens ljusutstrålning renar ert huvud – speciellt
på söndagsmorgnar eller på lördagskvällar då ni drar er tillbaka och duschar. Känn hur det gyllene
flytande ljuset genomströmmar kronchakrats celler, när ni tvättar ert hår och öppnar dess porer till en
ny visdom från himlens höjder.
Och den påföljande veckan kommer ni att ha den kosmiska gnosis från vilken ni kan agera i er värld, där
ni förmedlar högre förståelse och kunskap till mänskligheten om himlens sanna lagar.
Välsignade vänner, vi har stort hopp om vad som nu kan bli gjort därför att ni har beslutat er för att vara
de modiga som vill stå fram för att leverera elden till en nation och dess folk. Vi säger, ”Bravo, bravo ,
bravo till er, O modiga hjärtan!” Ja, tack för möjligheten att få tala till er och till hela världen, från detta
vårt ämbete och från denna vår plattform.
I Jesu Kristi namn, i Maitreyas namn, i Gautamas namn och Sanat Kumara namn, denna
helgsammankomst är nu förseglad i segerns eld! Victory träd fram! Victory är här! Seger till var och en!
Seger i era liv och i er kallelse och mission nu och för alltid! Det är utfört, det är avklarat, det är förseglat,
för Gud har sagt det genom er! Amen.
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Kapitel 3
Darshan med de Uppstigna Mästarna.
Darshan är kommunikation mellom Mästarna och deltagarna. Det sker på det viset att deltagarna ställer
frågor och Mästarna svarar genom Budbäraren David C. Lewis.
Innan darshan presenteras, är det relevant att ge en presentation av de Mästare som deltog i darshan
och som inte har blivit presenterade tidigare. Det är Great Divine Director och El Morya:

The Great Divine Director
Den Store Gudomlige Vägledaren
Great Divine Director är en kosmisk varelse och har ett medvetande som omsluter solsystem och
galaxer. Det som Great Divine Director gjorde för att komma så långt, var att göra det till sin kallelse att
assistera Jorden och människorna som var här för att fullfölja sin gudomliga plan. Hans enorma
hängivenhet till den gudomliga planen, var orsaken till att han blev identifierad som Great Divine
Director.
Genom tiderna har denna kosmiska varelse varit lärare och Guru för många som nu är Uppstigna
Mästare. Ett exempel är att Great Divine Director är Saint Germains Guru.
Great Divine Director är den andliga grundläggaren av huset Rakoczy, den kungliga släkten i Ungern och
han benämns därför som Mästaren R. Han är också Manu för den sjunde rotrasen som är ämnad att
inkarnera i Syd‐Amerika. Det betyder att han har uppsyn över och verkställer den gudomliga planen för
denna grupp av själar, och att han under lång tid har hållit inom sig bilden av den perfekta planen för
alla dessa individer som väntar på att komma in i fysisk inkarnation för första gången.
Hans service till oss är att hjälpa oss att få gudomlig inriktning i våra liv så att vi kan bli katalysatorer för
den större andliga planen.
Hans eteriska retreat är “Ljusgrottan” i Indien över Himalaya och Herrgården Rakoczy över
Transylvanien, Rumänien. Detta retreat är fokus för Frihetens flamma i Europa. Det visar att han är nära
den europeiska kontinenten och har sponsrat Europa över en längre tid. Under darshan gav han ett
långt svar på en fråga om EU.

El Morya, Chohan på Första Strålen
Sponsor för Hearts Center™ Rörelsen
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Den primära kvaliteten på den första strålen är hängivenhet till Guds vilja. Denna kärleken till Guds vilja
kan ta många former, som ledarskap, mod, tro, initiativ och önskan att tjäna ett högre syfte. Dessa
kvaliteter har El Morya utvecklat till perfektion. Den första strålen korresponderar till halschakrat och
ljusfrekvensen är blå.
El Morya är ledaren för Darjeeling Rådet i det Stora Vita Brödraskapet. Detta Råd arbetar med individer
på Jorden för att verkställa Mästarnas planer. Det inkluderar att arbeta på inre plan med nationernas
ledare. Darjeeling Rådet försöker att inspirera till lösningar på mänsklighetens olika dilemman, i så stor
grad som de kan och får ingripa i människornas fria vilja.
I det förra århundradet var El Morya sponsor av flera organisationer, där han försökte att göra andlig
kunskap och utveckling tillgänglig för alla, och på det sättet göra det möjligt för oss att hjälpa Jordens
evolutioner. Detta är en av anledningarna varför El Morya är en Mästare som är högt respekterad och
älskad av många studerande från olika rörelser.
El Morya erbjuder sin personliga assistans till alla som vill utvecklas på den andliga vägen för att uttrycka
sitt Verkliga Jag och han tränar sina chelas eller studerande på den första strålen – Guds vilja. De som
hjälper honom att fullfölja sitt arbete i den fysiska dimensionen, får mer direkt kontakt och assistans
från honom på sin andliga väg.
För att upprätthålla kontakten med sina chelas genom en Budbärare och presentera kontinuerliga
uppenbarelser för att utveckla mänskligheten, är El Morya en av Mästarna som sponsar Hearts Center™
rörelsen och Budbäraren David C. Lewis. Han har sagt följande om Hearts Center den 21 november
2006:
”Jag kommer än en gång med en vädjan. Och den här gången talar jag till några själar som har varit i
denna rörelses periferi och till några som inte ens hade kurage att utforska den, som tror att de är mina
studerande eller chelas. Nåväl, jag säger att om ni verkligen älskar mig och önskar förstå var jag är i
medvetandet i detta nu, var jag är i mitt arbete för Gud och Brödraskapets större plan, då skulle ni
omfamna det som är det knivskarpa arbetet inte enbart av Darjeeling Council utan av många av det
Stora Vita Brödraskapets råd genom denna dispens, påbörjat så nyligen som för två år sedan.
Det bidrag av ljus som Lanello, Great Divine Director, välsignade Maria, Kuthumi, Mother och jag fick för
att initiera denna rörelse är ingen simpel sak. Inte heller är det meningen att det ska tas lättsinnigt av
dem av er som också på hedersord utlovade era hjärtan till oss för länge sedan.”
El Moryas eteriska retreat är över Darjeeling, Indien, och det musikstycket som korresponderar med
hans vibration och utstrålning, är ”Pomp and Circumstance” av E. Elgar.
Även om El Morya inte gav någon diktering, svarade han på flera av darshan‐frågorna på seminariet.

Darshan:
Great Divine Director, Lanello, El Morya, Februari 02, 2007, kl.21.45 ‐ 22.19
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Fråga: Hur kan jag få ekonomiskt överflöd?
Svar: Starta en spiral av överflöd genom att ge, även om givandet helt enkelt är kärlek eller att hjälpa
andra. Så snart du har startat den spiralen, har vi något att arbeta med för att hjälpa dig att få mer
överflöd i ditt liv. Om du söker mer rikedom så ge först. Detta skapar ett flöde, det skapar ett vakuum
som vi kan fylla. För när du ger osjälviskt då kan vi bringa större ljus till dig. De som har problem med
rikedom förstår inte alltid flödets vetenskap. Du måste resa dig upp från soffan och hjälpa andra och på
något vis börja öppna kranen till ett större flöde. Om du frivilligt ger till andra, öppnas kranen. Be för
borttagning av allt som hindrar din rikedom.
Skriv ett brev där du löser dig från alla tidigare fattigdomslöften givna i tidigare liv, som du har gett i
olika ordnar där du avgav löften om fattigdom, kyskhet och lydnad. Acceptera din gudomliga rikedom i
älskvärdhet och glädje, och se rikedomen fysiskt i dina händer framför ditt hjärta.
Tag några få minuter varje dag och säg: Jag är det perfekta flödet av rikedom i min värld idag. Jag
accepterar det i mina händer nu, O Gud. Jag tackar dig för allt du ger. Jag mottar det med tacksamt
hjärta, huvud och hand, och jag använder det bara för dina ändamål på jorden.
Rikedom kan komma till dig på många sätt, inte bara som pengar. Den kommer som andliga välsignelser,
genom trevliga vänner av ljus som kan be för dig, och på många sätt som änglarna arbetar för att
välsigna det arbete du gör. Om du börjar hävda att du är fylld av ljus och rikedom, och slutar med att
tänka att du inte har tillräckligt, då sätter du genast igång ett nytt paradigm av större rikedom i ditt liv.
Fortsätt att skratta som du tycker om att göra och helt enkelt skratta bort dina problem.

Fråga: Vad är Sveriges roll för Skandinavien och för norra Europa?

Great Divine Director: Den gula plymen som är i centrum av den trefaldiga flamman* är den
stabiliserande plymen av de tre plymerna. Som ni säkert inser; utan visdom kan kärleken bli mesig och
makt kan bli tyrannisk. Men med visdom och balans kan allt manifesteras i perfektion. Anledningen till
att vi kom hit till Sverige är för att upplysa er om att ni är de sanna lärarna, de andliga lärarna till själar
inom Skandinavien. Vi börjar här, för om mänskligheten vet bättre, kan de göra bättre. Vi börjar här för
att det är en punkt där vi kan börja väva en ny spiral av kosmisk frihet från denna punkt för hela
Skandinavien. Och spiralen har startat och var och en av er är en del av denna spiral. När ni tar
instruktionerna, disciplinen och kärleken som vi bär genom denna helg, med er hem, påbörjar ni en
process, ett mycket välplanerat andligt klargörande av denna högre sanning inom Skandinavien. Hela
kulturen kan bli förändrad på grund av era ansträngningar, enade med våra.Vad en kan göra, kan alla
göra. Vi föreslog i USA att de startade studiegrupper i bibliotek eller andra platser där man kan starta
små grupper, för att studera Eckhard Tolles undervisning. Det kan bli en introduktion för många fler att
få höra om Hearts Center och de Uppstigna Mästarnas undervisning som ni känner till. Om var och en av
er här skulle starta en liten diskussionsgrupp i era hem för att studera Eckhard Tolles böcker, kan ni ha
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en ökning med 700 procent av antalet intresserade i Hearts Center. Det skulle vara en stor grundorsak
för oss att återvända till Skandinavien för en helg inom 20 månader till en plats som ni väljer för en ännu
större frigörelse av undervisning och ljus.
Den gudomliga planen för Sverige är avgörande för överlevnaden av hela Skandinavien. Sverige håller
bokstavligen ihop mycket i förhållande till det som Karmiska Rådet försöker att åstadkomma genom era
egna hjärtan. Även om vissa industrier har övertagits av grupper eller företag utanför Sverige och jobb
har gått förlorade inom vissa områden, är det fortfarande mycket som kan bli gjort för att rädda
människorna, ekonomin och nationen. Ni borde göra era egna åkallan och faktablad och lista upp de
största problemen som ni är medvetna om; abort, smygande socialism, överdrivna skatter, kriminalitet,
myndigheternas manipulation o.s.v.
Håll dekretservice en gång per månad inom Skandinavien, antingen på er egen internet sida eller använd
Hearts Centers centrala hemsida, som ni kan sända på tider som passar er här. När ni gör detta, kommer
Lanello och K‐17 att ge mycket i form av vägledning, även genom budbäraren när de blir tillfrågade av
vad som bör åstadkommas. Om ni kan göra denna typ av service en gång per månad kommer jag att
återvända med budbäraren inom den 20‐månadersperioden för att ge er nästa del av vår plan. Men
först ger jag er alla kollektivt denna uppgift. Om ni väljer att acceptera den och börjar väva denna nya
spiral av ljus genom gemensamma dekret, kan ni vinna tid för Skandinavien. Ni kan även använda
tidigare böner som ni känner till, inte bara Hearts Centers böner, eftersom de är välkända för er och ni
har kanske större momentum på dem. Det är fortfarande rätt och lämpligt att använda dessa.
* I kapitel 5 som beskriver din Buddha‐natur, kommmer en förklaring om den trefaldiga flamman. I en tidligare dispens blev det
undervisat att de Skandinaviska länderna representerar den trefaldiga flamman, att Danmark representerar det vita ljuset, eller
Moders‐aspekten. Norge representerar det rosa ljuset eller den helige Ande, Sverige har i huvudsak representerat det gula
ljuset eller Sonen och Finland har representerat det blå ljuset eller Fadern. Saint Germain har bett oss om att förstärka den
trefaldiga flamman i Skandinavien och åkalla förening av Skandinavien andligt sett. (Pearls of Wisdom Vol. 27 No. 61, Beloved
Saint Germain, 23 December, 1984, Summit University Press)

Darshan
3 feb. 2007 med De Uppstigna Mästarna
Fråga: I går hade vi några frågor och svar om Sverige och Skandinavien och jag skulle vilja fortsätta på
samma tema. Jag kände i går att vi lever i en kritisk tid (crucial time ‐ översätts korsformig), inte
endast i världen, utan speciellt i Europa, Skandinavien och Sverige, och jag skulle vilja veta vad som är
de mest kritiska frågor och problem som vi behöver arbeta med här?
El Morya svarar: Ordet “crucial” (kritisk) kommer från krux eller kors. Det viktigaste att förstå och
genomföra är er egen verklighet vid korsets nexus. För varje ögonblick, varje tidpunkt är viktig. Att leva i
nuet i Guds närvaro är den viktigaste tid ni någonsin kommer att ha i ert liv, därför att allt som är,
händer nu. När ni tittar er omkring och ser vad som händer i detta land, observerar ni många punkter av
overklighet som själar har tillåtit att vara där i deras eget liv, som inte är deras rätta jag. Kruxet för er är
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att vara den ni verkligen är. För då genom en punkt av sann identifiering kan ni vara ljusets nexus som
flödar oavbrutet till alla själar inom er inflytelses sfär.
Vad ni ser i världen är i någon form en manifestation av er själva. Om ni vill förändra världen, förändra er
själva. Om ni vill ha en gyllene tidsålder omkring er, manifestera då den Gyllene Tidsåldern inom er. Ert
medvetande och er perception skapar. Ni skapar ständigt genom ert medvetande. Genom era sinnen
erfar ni de sensationer som ni känner kommer inifrån er och utifrån får ni alla aspekter av Guds
medvetande till er.
När ni ändrar och transformerar er själva, kan vibrationerna som ni sänder ut bli ett Gyllene Tidsålderns
medvetande, som på en viss nivå allt liv i verkligheten också känner. Därför kommer verkligheten inom
den som i ert samhälle uttrycker overklighet, att känna ljuset av ert Kristus‐medvetande genom
resonans, därför att i grunden är alla Gud, alla är av den Ende. Ni kan utveckla Gud inom alla genom att
vara Gud inom hela ert jag. Detta kan tyckas som ett mysterium för några, som tror att yttre händelser
och omständigheter kontrolleras av faktorer som karma och högre lagar, och fastän det är så på en viss
nivå, bugar slutligen alla lagar till den ende Guden, Skaparen och upphovet till den Endes lag. När ni är
ett, enade, odelbara i gemensamma tankar i Guds sinne, vilket är universellt, då försvinner dualiteten, ni
lever i ett perfekt förenat tillstånd och det spelar ingen roll vart ni går, var ni är inom denna värld, för ni
kommer att leva i ett perfekt tillstånd av Guds‐harmoni inom Guds vibration.
Detta är min undervisning om det förenade medvetandefältet. Från denna punkt av perfektion rikta
strålar av ljus in i varje situation och till alla lägre områden av dualitet, såsom Buddha med omtanke
utstrålar till allt liv. Stig utanför dig själv och Jorden nu, till hjärtat av Solen. Från denna gynnsamma
punkt inne i Solens centrum, är det varken dag eller natt, där finns inget ondska utan endast
perfektionen av Guds ljus. Från denna fördelaktiga punkt, välsignade vänner, finns inget ont, det finns
ingenting förutom Guds ljus av Solens perfekta närvaro. När ni upprätthåller denna närvaro, då blir ni en
verklig sol för alla på Jorden. Om var och en i detta rum manifesterar denna solstrålning i större skala,
genom ett expanderat medvetande av vem ni är som en Gudsvarelse, då blir mörkret runt er upplöst vid
kontakt. Ondskan som ni känner i världen kommer att försvinna och allt som är gudomligt gott inom
denna värld ska skina och alla skuggor upphöra.
För de av er som vill delta i bataljonen av himlens arméer på Jorden, som är road att gå i strid, ni kan
som redan har begärts, förbereda faktalistor på vad ni har observerat i er nation, Skandinavien och
Europa, som är en utmaning för själar, som håller dem ifrån deras Gudsidentitet. Slöjan av illusion som
ni bevittnar från stora brott och förräderier inom ledarskapet att förtrycka friheten, gamla
handelssystem och överföring av pengar och tillgångar, utbildningssystem som tillåter rockmusik vid låg
ålder att bombardera chakran och själarna hos de små.
Det socialistiska samhället där man accepterar det som är, även i och av en mycket tung slöja av
ovetande, manifesterar sig som det odjur som undertrycker den individuella strävan mot hans eller
hennes egen frigörelse i Gud. Allt detta är aspekter av slöjor av illusion som ni kan genomborra genom
det buddhistiska enhetstänkandet. Ni kan nämna saken i dess rätta namn och leverera elden, men då
måste ni gå i spetsen för Guds vetande, sanningens flamma, hålla den flamman för alla dem som ni kom
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för att tjäna på Jorden. Genom att kliva ur dualitet tillåter ni större tillgång till de högre frekvenser som
vi frigör till Jorden, det som på eterisk nivå redan har transformerat mycket. Fötterna stadigt på Jorden,
armar och händer använda för att frigöra helig eld och ett huvud som inte lever uppe bland molnen utan
i Guds sinne, är nyckeln för er, välsignade vänner, att helt och hållet manifestera Guds ideal av sann
manlighet, sann kvinnlighet som söner och döttrar till Gud. Jag tackar er.
DCL: Det var El Morya. Jag skulle vilja kort kommentera denna undervisning. Jag tror att vi i det
förgångna har trott att vi i viss mån är de som utför, sett ur mänskligt sammanhang. Men vad jag känner
av Mästarnas svar är, att de kallar oss högre upp, att bli Uppstigna Mästare och från den ställning som
en Uppstigen Mästare har, är det nästan som om våra ögon är alltför rena för att se orättvisa, eftersom
vår Gudsnärvaro inte ser ofullkomligheter i formens värld som observeras från vår nivå. Så även om vi
kan göra vårt andliga arbete, och vi kan nämna namnen på allt detta onda och gå i in i kamp, och genom
att göra detta är vi på någon nivå i dualitet. Därför är det en riktig gåta att tänka på detta, för vi är så
vana att vara de andliga kämparna, genom våra tidigare andliga övningar i andra andliga organisationer.
Så detta är ett mycket unikt svar. Men jag tror det är ett svar vi behöver ta till hjärtat och förstå, och
helheten av det. Och Mästaren hade ett alternativ till de av er som känner att ni är kämpar, genom att
gå framåt och göra dessa faktalistor och nämna alla dessa punkter av dualitet på Jorden. Men säkerligen
när vi är en sol, försvinner alla skuggor i vår närvaro, så för mig är detta nyckeln.

Fråga: Jag tänkte på dessa Skandinaviska/Europeiska problem o.s.v., och om man håller på att nämna
dem, förstärker man dem. Är det inte bättre att tänka på, hur vi önskar att det ska vara och be för
det?
DCL: Svaret är Ja. Igår ledde Manjushri oss i en visualisering hur världen kunde vara. Om vi gör det varje
dag, manifesteras det. Men om vi fokuserar endast på det onda, är det vad vi magnetiserar genom lagen
om attraktion. Det är vad vi har vår uppmärksamhet på som vi blir. Därför är det tid att fokusera på vad
vi önskar och ju mer ni skriver brev, i stället för att klaga på saker som är, skriv brev till era lagstiftare om
hur ni önskar det ska vara och saker ni vill manifestera. Ni önskar positiva saker in i civilisationen. Ha
visualiserande sessioner. Maitreya sa, att ha visualiserande sessioner är att dra ner dem i manifestation.
Detta är en ny aspekt och en annan väg än vad vi är vana att ta. Några new‐age‐människor har talat om
detta, men på någon nivå tror jag inte att de fullt har förstått det, såsom Mästarna presenterar det nu,
därför att en del människor vill inte alls tala om ondska och de vill aldrig göra det. De vill inte säga att
den existerar. Vi kan vara medvetna om dualitet eftersom vi är i enhet. Men jag tror att vi alla är kallade
att bli vår Jag Är–Närvaro och Jag Är‐Närvaron ser inte på grund av sin perfektion, visionen av dualitet.
Detta är Mästarnas underbara undervisning.
Fråga: Förra sommaren såg jag ett hjärta på himlen, men jag vet inte budskapet. Det var ett moln och
det var format som ett hjärta och jag kända väldigt mycket kärlek inför det.
DCL: Nu vet du budskapet. Hearts Center (Hjärtans‐Center). (Skratt) Du hjälpte till att skapa den formen
genom din kärlek. I vetenskap och fysik är det medvetandet hos den som observerar som faktiskt
påverkar experimentet. Genom ditt medvetande och genom att vara i detta tillstånd av kärlek tilläts du
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att vara på platsen, där du kunde se förändringen av detta moln. I vetenskap och fysik vet de nu, att när
de gör experiment, påverkar medvetandet hos åskådaren experimentet. Du har hört detta, därför tillät
ditt medvetande och ditt tillstånd av denna kärlek dig att vara i detta tillstånd, där du kunde se
förändring och formande till detta hjärta, därför att du var kärleksfull vid detta tillfälle.
Kommentar: Men jag tänkte på (namn på en person), därför att vi hade haft ett seminarium den
sommaren och jag kände mig mycket tacksam. Sedan tänkte jag på min syster som hade gift sig. Det var
många tankar i mitt huvud.
Svar: Du tänker fortfarande på uppskattning, kärlek och många aspekter av kärlek. Så detta är ett
mycket kraftfullt bevis på att ditt medvetande skapar. Hade du inte varit där, hade du inte sett det.

Fråga: Jag vet att vi ger dekret en hel del och vi har visioner. Men är det viktigare att skriva ner våra
visioner till Mästarna?
I gamla tider före Internet skrev människor mer brev, eller hur? Och många av oss är roade av att skriva
kärleksnotiser och tankfulla budskap till våra vänner. Eller att få kort, brev om vad andra människor gör
under deras resor till andra platser på Jorden. Det är helt rätt att skriva brev till vilken Uppstigen
Mästare som helst så ofta som ni önskar, därför att de är era vänner. Och en dag ni kommer att vara
bland dem som deras bästa vänner i himlen. Varför inte skriva till era vänner så ofta ni önskar, bränna er
brev, kommunicera er uppskattning, er kärlek, berätta för dem vad ni håller på med. Kanske ni en dag
får ett brev tillbaka (skratt) som Mahatmas gjorde i det tidiga Theosofiska sällskapet. Om inte alltid i det
fysiska, kommer ni att få intryck och drömmar eller visioner som ni redan har fått från Mästarna och de
som ni är nära i himlens värld. Många av er har andliga vänner som bara väntar på er att göra
himmelsfärden, därför att de kan inte vänta att omfamna er och välkomna er tillbaka till himlen. Men ni
kan ha denna erfarenhet nästan varje dag i er meditation om ni så önskar. Och hur vacker är inte andlig
kommunikation bland hjärtan?! Och dagens teknologi med tillgång till den snabba internet hastigheten
etc. gör ibland att vi förlorar känslan av att ta oss tid att kommunicera på ett mycket personligt sätt,
hjärta till hjärta. Vi avfyrar ett email, vi knappar ner det mycket snabbt, sänder iväg det och glömmer
bort det mycket snabbt. Nu finns det fördelar med att kunna kommunicera snabbt och det är en del av
det mercurianska sättet.
Vad jag ser i dig i den Venusianska eller kärlekens väg, är det mycket viktigt att ibland helt enkelt
meditera eller att ta sig tid att skriva. Detta är nästan en förlorad konst. Många barn fostras utan fin
handstil, därför att de kommer nu in på data från en tidig ålder och de skriver inte som de brukade göra.
När vi var i Washington DC, såg vi den vackra handskriften av de som undertecknade
självständighetsdeklarationen. Det är en handling genom de hemliga strålarna som sker, när ni skriver
med ett skrivstift eller penna, som ni inte helt får på samma sätt då ni skriver på en skrivmaskin eller
dator, därför att i flödet av ert skrivande utlöser bläcket den hemliga strålen från ert handchakra på
papperet. Detta är som jag sa, nästan en förlorad vetenskap och konst och några bland människorna
måste bevara denna konstform, antingen genom kalligrafi eller helt enkelt skrivkonst och handskrift för
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El Morya: Det är upp till dig och till alla av oss att uppskatta skönhet och att prisa den och köpa den från
artister som är disciplinerade, inte endast på det gamla sättet på grund av att någonting är på det gamla
sättet, gör det inte rätt. Men kulturens vackra väg och den venusianska skönhetens väg skapar
plattformen som en språngbräda för våra själar att erfara Gud. Den nya dekadensens väg och modern
konst med deras taggiga tankeformer och demoniska figurer och kreationer direkt från astralplanet är
inte det som lyfter våra själar och tillåter dem att flyga. Dessa bilder är ofta från bekymrade sinnen, från
människor som inte är hela i sin kropp. De går ofta på droger eller så har de missuppfattningar om livet.
Olyckligtvis, uppmuntrar de flesta konstlärare i universiteten nu för tiden denna typ av modern konst
som inte är vacker i Guds ögon och i änglarnas ögon.
Denna Budbärare har själv haft konstgalleri och försöker att stödja skönhet, bevittnat genom att studera
många många tidskrifter och konstnärers arbeten, såg hur många moderna konstnärer helt enkelt är
instrument av ett särskilt förfall av vår kultur. Det finns emellertid speciellt inkarnerade mästare av konst
och mästarna rekommenderar att, vilken som helst av er kan antingen personligen närvara eller försöka
höra reprisen av en kommande kurs, undervisad av Tom Miller senare denna månad, 24‐25 feb i
Minneapolis, Minnesota i USA beträffande kultur och skönhet. Den är kallad ”One Touch of Venus” ( En
beröring av Venus ) Tom var inkarnerad som Leonardo da Vinci och han har mycket att dela med sig i
termer av de Uppstigna Mästarnas konst och skönhet.
Du var också inkarnerad som en av renässansens målare, en mycket berömd sådan. Du förde tillbaka
den kunskapen av skönhet och form och färg till detta livet samt av uttryck och skuggor och
proportioner och alla dessa koncept. Och du har i din själ en djup önskan att upprätthålla detta för
Jorden. Du kan be speciellt för ungdomen och för en ändring av vårt skolsystem, så att de från tidig ålder
blir bekanta med vackrare uttryck från renässansens målare och grekiska former och skulpturer etc.
Detta förfinar själen och degraderar den inte.
Detta är ett mycket mycket viktigt ämne som, om vi ska ha en Vattumannens Tidsålder av skönhet och
moderskultur, måste ha en uppblomstring igen av den här aspekten av kulturell skönhet och inte det
kontinuerliga bombardemanget av människor med bildspråk som faktiskt är uruselt och som faktiskt gör
våld på våra chakran och vår aura. Det inkräktar på den naturliga skönheten som Gud har givit oss och
som vi önskar det, är uttryckt så underbart i naturen, istället för att måla naturen och det vackra av den
mänskliga formen och alla dessa uttryck som vi ser hos renässansens målare. I dag kallar de detta för
konst, men i grunden kastar de bara färg på canvas och där finns ingen vers, ingen mening i det. Det
finns ingen disciplin när det gäller att lära sig en teknik, hur man skapar form som berikar själen. Det är
helt enkelt en mans begrepp och folk sitter där och glor på dessa kreationer och försöker lista ut vad det
betyder och det betyder verkligen inte någonting. Det är meningslöst. Du kan vara en som kan bli en
förespråkare för Paul the Venetian och de Uppstigna Mästarna, som arbetar med konst och skönhet och
ber för detta att manifesteras ännu en gång på Jorden. Tack för din fråga.

Fråga: Jag skulle vilja veta vad vi kan göra för att få föräldrar att bli medvetna om det nyfödda
barnets potential och inte förstöra det.
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DCL: Det finns organisationer och rörelser som utbildar föräldrar på den nya vägen, som i verkligheten är
den gamla vägen. Om ni kunde stödja dessa rörelser i deras arbete, skulle det bli till er fördel och till
världens fördel. Det minsta ni kan göra är att be för dem och be för föräldrarna. Meru Learning Center
(Läro‐center) ska bli etablerade i alla Hearts Center, där föräldrar kan komma och lära sig all den
undervisningen för att förbereda sina kroppar innan de föder sitt barn, genom rening, genom
meditation och vackra tankeformer och genom en förståelse att barnet faktiskt är fött innan det är fött
och hur, även i livmodern, barnet får alla livets uttryck runt modern och hur modern kan börja lära
barnet inne i livmodern.
All denna förståelse kan bli prisad och delas i världen genom dessa organisationer och genom Meru
Learning Centers. Om ni önskar etablera Hearts Center i Sverige eller ett antal Heartsfriends‐grupper
eller andra centers runtom i Skandinavien, skulle det vara lämpligt att ordna ett utrymme någonstans för
åtminstone böcker i ämnet, så att de som kommer till era Hearts Center kan läsa eller ha en resursguide
som ger all den information som anskaffas från Meru Learning Centers websida, som håller på att
utvecklas med alla sina resurser att dela dessa med unga föräldrar och även tonåringar, innan de gifter
sig så att de har en förståelse för vetenskapen. Detta är en vetenskap stödd av God och Goddess Meru *
(Guden och Gudinnan Meru), Moder Maria, Maria Montessori **, Lady Elizabeth *** och andra. Om ni
behöver assistans på något vis, kan ni mejla Celeste Miller och Anita Wolberd, som gladeligen kommer
att dela med sig av deras förståelse för olika resurser, fastän det kan även finnas någon i Skandinavien,
som de inte är medvetna om och som ni kan känna till.
Hercules första arbetsuppgift handlar om Meru Learning Centers och behovet av att utbilda ungdomen,
på grund av det faktum att den generationen har blivit nedvärderad och som Mästaren sa tidigare;
rockmusik har även inpräglats hos ungdomen i själva skolan, vilket i sig själv är diaboliskt. Så möjligen
skulle du vilja vara en förespråkare för att minska denna speciella övning i skolsystemet och föreslå ett
alternativ, att åtminstone om de ska spela rockmusik, borde de också bli exponerade för de stora
klassikerna, men helst inte utsättas för denna rockmusik i skolan, utan att de har likvärdig möjlighet att
höra och att lära om den vackra musiken. Några kan se på dig som en gammal figur av en äldre
generation, som inte vet vad du pratar om. Men det finns visdom i åldern och några kommer att lyssna,
så stå på. Tack.
* God och Goddess Meru är högtstående Mästare som har utbildning som ett av sina specialområden. Deras retreat ligger över
Titicacasjön i Syd Amerika.
**Den Uppstigna Mästaren Maria Montessori var inkarnerad som Maria Montessori (1870‐1952) som grundade Montessori
pedagogiken.
*** Lady Elizabeth är en Uppstigen Mästare som under sin sista inkarnation var inkarnerad som Elizabeth Caspari (1899‐2002)
som i en period på ca. 60 år presenterade Montessori metoden, utbildade lärare och startade Montessori skolor på olika
platser.
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Fråga: Finns det något, eller kommer det att bli några Uppstigna Mästares Retreat över Skandinavien
i framtiden?
Great Divine Director: Det finns ett forntida retreat över Oslo. Det är Sanat Kumaras sekundära fokus
efter det ursprungliga retreatet Shambhala, över vad som nu är Gobi‐öknen. Skälet till att Nobels
Fredspris delas ut från Oslo är dess närhet under detta retreat. I Skandinavien och hos folken som lever
här finns det ett forntida minne av Sanat Kumaras ankomst. Och en särskild folkstam från Israel kom hit
speciellt för att hålla flamman och faktiskt även delar av en annan stam, men huvudsakligen en stam.
Skandinaviens alla folk är nästan av en familj i ett perspektiv. Denna speciella stam är i första hand
Venusianer, ofta ljushåriga och ljusfärgade och några skulle säga den ariska rasen, eller de som har en
liknande bakgrund. En mycket nära släktning är det tyska folket, som faktiskt är en annan stam. Och
detta Sanat Kumaras och Lady Venus retreat är tillgängligt för er alla för att förstärka kärlekens flamma
för alla folken. Orsaken till att det finns över Norge, är som ni vet det att Norges folk representerar den
rosa flamman. Det är mer typen av retreat för hemliga strålar snarare än ett som tidigare har varit
allmänt känt. Andra retreat kan manifesteras och som ni har sett över Wellspring, är detta även nu ett
retreat som håller på att byggas eller skapas som ett sekundärt fokus för Moder Maria i Väst, i tillägg till
det som finns över Fatima, Portugal. Varhelst hängivna kommer tillsammans och ber i ett gemensamt
andligt arbete, samlas änglar och där byggs i himlens värld kristall‐tempel av ljus.
Det är på en mycket hög eterisk nivå, början av ett potentialt retreat för Queen of Light ovanför detta
hem, i tillägg till hennes andra fokus (över Sicilien). Och sången som ni sjöng i går kväll och igen denna
morgon, är ett forntida minne också av er förbindelse med denna gudomliga varelse som hade ett antal
inkarnationer i detta området. När ni kommer tillsammans och ber, som vi har gjort denna helg och när
ni engagerar er i service av den här naturen på en pågående basis, skänker ni mer substans till himlen
som tillåter dem att fortsätta att bygga dessa retreat. De måste skapa dem av någonting. Nåväl, vad är
detta något? Detta något är en andlig eld som ni erbjuder genom era böner som faktiskt tillåter dem att
skapa dessa kristallstäder i himlens värld. Det är nästan som om varje bön är en byggsten. Varje bön
tillåter änglarna att ta substansen och som Mästaren förklarade en gång i en diktering, är det som om de
skjuter ut denna energi från deras chakran, nästan liksom en spindel sänder ut en substans från sig själv
för att skapa tråden som blir nätet. Änglarna skjuter ut substansen när de skapar dessa retreat. Nåväl,
de får substansen från era böner. Därför ju mer ni ber, ju mer ni mediterar, ju mer ni ger Gud och
änglarna myndighet att agera i himlens värld, desto snabbare kan de skapa detta vackra kristall‐kraftfält
ovanför er.
De som samlas i andra städer och gör samma sak, de erbjuder Mästarna och änglarna möjlighet att
skapa andra städer av ljus. Detta är mycket naturligt – det är just som när en civilisation formas på
Jorden, människor samlas, de kommer tillsammans, de formar ett samhälle, en ort är född, med industri
har ni en stad. Men de måste forma den av något och det är era böner och er kärlek. Så detta är varför
Mästaren kallade er att komma tillsammans på regelbunden basis och be tillsammans. Ni kan skapa en
eterisk motsvarighet av Hearts Center på Jorden i himlen och faktiskt det är ovan såsom nedan den
samtidiga skapelsen inträffar. Men det krävs förenade hjärtan att göra det. Det krävs att olika frågor, om
saker som oroat er tidigare och som kanske har skilt folk på något vis, sätts åt sidan. Frågor kanske, om
den här andlige läraren är verklig eller huruvida ni skulle följa denna person eller den där personen. Allt
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det spelar egentligen ingen roll. Vad som spelar en roll är att ni kommer tillsammans och är med
varandra och ber. Detta är vad som är viktigt.
Att skapa detta retreat är av största vikt för att rädda Skandinavien. Ni har Oslo, ni har redan detta
retreat, som är mer av ett okänt retreat på de hemliga strålarna, som ni nu vet om. Ni håller på att skapa
ett ovanför detta hem. Sedan vid en tidpunkt, när tiden är rätt, önskar Mästarna ett annat i Finland.
Tiden och platsen kommer att avslöjas, men om ni kan föreställa er åtminstone ett större retreat över
varje land och sedan har ni Danmark. Med dessa fokus i himlens värld och Hearts Centers i den fysiska
världen, kommer Mästarna att ha mycket mera för att kunna stabilisera dessa länder och nationer, då
de har en utpost, ett fysiskt center där hjärtan kommer och åkallar elden och sedan är ni faktiskt
beskyddare av dessa nationer.
Därför var det föreskrivet att en gentleman från Norge gifte sig med en vacker jungfru från Sverige
(skratt ) och hjälper till att bilda detta Hearts Center som bildas genom att nästan andligt smälta
samman två nationer. Nu vet ni att retreat formas kontinuerligt. Det var inte så att de blev skapade
sedan evigheter. Det tar en stund, men den över Wellspring håller fortfarande på att skapas. Hur
påbörjades detta retreat?
Den Gudomliga Moderns retreat över Inner retreat, hur skapades det? Det skapades därför att många
människor kom tillsammans och bad. Det är mycket enkelt när ni tänker på det. Det är inte komplext;
det är en vetenskap som är naturlig. Och ”så ovan såsom nedan” är hur Gud skapar. Jag tycker det är
underbart. Är det inte spännande att vara delaktig i skapande av någonting nytt åt Mästarna? Så, alla av
er som bor på andra platser i Sverige kan inspireras att starta era egna små grupper.
Några av er kommer att inspireras om vad som äger rum i det inre. När ni går framåt på er andliga väg,
kommer några att bli mer och mer känsliga till vad som vibrerar i himlens värld. Och de av er som är
visionärer kan börja röra er bakom denna slöja, om vad som händer och ni kommer att visas tecken i en
dröm eller vision att detta retreat är vackert och änglar arbetar under tiden för att göra det verkligt. Ni
är som murarna som hjälpte till att bygga Amerika, men ni gör det här, därför att de Uppstigna
Mästarnas undervisning nu är uppenbarad på det yttre och inte endast på ett inre retreat. Många av er
här är de första frukterna av de Uppstigna Mästarna som kan ta den här undervisningen och göra den
verklig för tusentals fler, som kommer efter er. Ni lägger grunderna, ni är murarna, ni är byggarna, ni är
vägvisarna, som Mästarna sade igår. Men ta det inte egoistiskt för då blir ni inte ödmjuka i nuet, nu när
ni vet är ni ansvariga att agera.

Fråga: Jag har en vän i Spanien och hon bad mig att fråga om Mästarna har några planer för hennes
hem. Hemmet är nära Madrid.
Svar: Staden där hon bor har en särskild omkrets. Vi har hjärtchakrat och hjärtats hemliga kammare. Vi
har också ett hemligt chakra över tymus. Det kan mycket väl vara att hon bor i ett område som relaterar
till detta hemliga chakra. Ja, Mästarna kommer att använda hennes böner att skapa ett vackert fokus,
därför var helst böner erbjuds till dem, kommer de. Det är kosmisk lag. Det betyder inte så mycket om
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Mästarna har planer, om
o hon önskaar Mästarna där,
d kommer de. Om hon önskar,
ö
kan det bli ett helaande
fokus som
m en aspekt avv detta chakrra av hemlig stråle
s
och om hon placerarr ett fokus av smaragdgrön
n teal
(en färg mellan
m
grön occh blå) stråle skulle det vara bra.

arför reser så många människor till Egyypten nu för tiden?
Fråga: Va
nkt, var de fleesta
El Morya: Vid en eller annan tidpun
evolutioner inkarnerad
de i Egypten. Det finns ett själsminne
från denn
na urgamla ku
ultur inom allaa. Vare sig ni var
inkarnerade under en mycket ljus tiid som underr Ikhnatons
eller undeer andra tiderr, har ni en veetskap i själen
ns allra
innersta skrymslen
s
om
m denna kultur och ert yttre
medvetan
nde fascineras av pyramideerna och de egyptiska
e
hieroglyfeerna och med
d den inre försståelse som alla
a har på
själsnivå, att Himmelsffärdens tempel finns över det landet. * Det är nästan som om sjäälen gör en
pilgrimsreesa till en forn
ntida helgedo
om, där himm
melsfärdens flaamma är göm
md till den dagg, då de kommer
att ha tillrräckligt med balanserad
b
kaarma för att kunna
k
bli motttagen som en
n initierad förr himmelsfärd
den i
detta tem
mpel. Där finns många själaar som förberreder sig för sin
s slutliga inkkarnation elleer de sista få
inkarnatio
onerna före sin himmelsfärd. Genom attt göra dennaa pilgrimsfärd och att vara i närheten avv
detta retrreat, får de en
n impuls av elld från Seraph
his Bey, som för
f många avv dem är viktigt
g på deras vääg.
n miljontals ärr detta inte medvetet
m
på det
d yttre, men
n för några so
om vet, medfö
ör
För tusentals och även
m glädje occh nåd till derras själar, att kunna vara i närvaron av Mästaren
M
elleer nära Mästaaren.
det även mer
Många vaar inkarnerade
e under den tid
t då Israels söner och dö
öttrar var försslavade och attt återvända till
t
denna sceen är liksom en
e rening på själsnivå,
s
efteersom de nu lever i ett frittt samhälle. Men
M det är nässtan
fascineran
nde att återväända till scenen, där de var förslavade för
f att se hur det ser ut i denna
d
dag och
h tid,
hellre än för
f 3000 år se
edan eller län
ngre. För andrra som inte vaar delaktiga av
a denna scen
n, har de kvarr
särskilda delar
d
av själen, fragment om
o ni vill, i Eggypten på gru
und av prästerrnas religiösaa vanor på den
n
tiden. En fysisk
f
resa till Egypten tillååter dem fakttiskt att återvinna aspekter av dessa förrlorade
själsfragm
ment, assisterad av änglar och
o Mästare i det inre, äveen om de intee kan upplevaa det på yttree
plan. Varh
helst ni reser på Jorden, kaan ni återfå frragment ellerr förlorade sjäälsdelar som har
h varit
deponeraade eller finnss kvar i dessa områden från tidigare liv, där det varit tragedier eller plötsliga
utmaninggar för er som
m manifesterades som en chock
c
i ert kro
oppssystem, eller
e
där ni gaav upp kraft tiill
andra i stäället för att befästa ert egeet Kristusskap
p och genom att göra så, blev
b små bitarr och delar avv era
själar kvar i dessa områåden.
om ni kan kom
mma med på,, är stora möjjligheter inte
Pilgrimsreesor som Hearts Center sponsrar och so
endast för att göra and
dligt arbete fö
ör hela planetten med hjälp
p av de Uppsttigna Mästarn
na, utan de
erbjuder er
e också möjligheten till ettt accelereratt återtagandee av själsdelarr i dessa områåden, eller tillgång
till de högga andliga frekvenser som vibrerar i him
mlens värld i retreaten
r
i deessa områden
n. En sådan
pilgrimsreesa har planerats som några av er vet tiill Grekland, till
t Italien, till ön där Johan
nnes Döparen
n
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levde och viktigast till Kreta, älskade Hilarions hem och retreat. För många människor är Grekland en
viktig hemhamn. Både för dem och för de av er, som inte har rest där under detta liv, eller t.o.m. för de
av er som har, skulle det vara till er fördel genom att ge stöd till Hilarion, Pallas Athena och andra som
ska komma under denna resa, därför kommer ni också att kunna ta del av den smaragdgröna strålen för
ett större helande av er egen själ under denna speciella pilgrimsresa.
Det här området är också nära till Egypten och för några av er, om ni inte har varit till Egypten, skulle det
inte vara svårt att ta en till resa till Egypten på en vecka, efter att ni har deltagit i den här pilgrimsresan.
Den forntida kulturen i Rom, Grekland, Alexandria och hela Egyptens områden är viktiga milstolpar i era
själars evolution. För dessa var kulturer där Gud avsåg att manifestera genom sitt folk mycket ljus på
Jorden som byggnadsblock tills den dagen, då själen återförenas med Gud. Att förstå dessa kulturers
historia är viktigt för alla evolutioner på Jorden, även på en elementarisk nivå. Det finns nycklar till ert
medvetande, tankeformer och förståelse, som kan vara ett komplement på er egen andliga väg och kan
tillåta er större tillgång till de gudomliga instrumenten, när det gäller Guds plan för er, ofta när ni reser
till retreaten under natten och blir visade ert karma och vad som måste balanseras. För att ni ska
balansera alla era skulder till livet, finns aspekter av medvetande som måsta transmuteras, som
skapades under dessa kulturer. Ju mer ni förstår, ju mer har ni den yttre kunskapen att kunna tillåta ert
högre jag att arbeta genom ert medvetande för att transmutera dessa uppteckningar.
* Mästaren Serapis Bey är den som initierar människor för himmelsfärden. Hans retreat är på det eteriska planet över Luxor,
Egypten. Många som gör sin himmelsfärd på inre plan gör det från detta retreat.

Fråga: Jag håller på att bygga ett hus. Jag önskar hålla det som ett retreat. Skulle jag kunna använda
det för att hjälpa mina barnbarn?
Lanello: Älskade hjärta. Din omsorg om dina barnbarn är noterad i himlen. Änglar styr nu sin väg till var
och en som du älskar. När du fortsätter att bygga och färdigställa detta hem, se hur änglarna bebor ditt
hem och gör din städning, ditt hemarbete med dig, diskar, tvättar, torkar golven, dammar möblerna,
bäddar sängarna, byter lakan, allt det som du gör så kärleksfullt. Skapa utrymme för änglarna att bebo
ditt hem vid alla tider och ditt hem kommer att vara ett retreat, en himmel av ljus, säkerhet och av
andlig näring och bistånd till alla som kommer till ditt hem, vare sig det är andra eller din familj.
Varje hem kan bli ett heligt hem när det är helgat till Gud. Gör rummet heligt genom medvetande och
visshet om att Gud alltid lever inom dig. För detta tillåter andra att känna Hans Närvaro i ditt hem
närhelst de kommer. Varje hem är ett slags Hearts Center och där du har en öppen spis eller en eldstad,
där manifesterar jag, Lanello, min Närvaro för dig när elden brinner. Som du kommer ihåg, tillbringade
jag som Longfellow * många, många timmar i kontemplation, genom att skriva i mitt studie‐ och
vardagsrum, där det var en eldstad. Genom att stirra in i elden såg jag Guds Ande, från vilken
inspirationen kom till det jag skrev. Vadhelst ert arbete är i livet, tillåt anden att inspirera det med
Närvaron, med kärlek, med integritet, heder och glädje. O välsignade vänner, denna välsignade kvinnas
önskan att vara till tjänst för hennes barnbarn är hedervärt och ni har känt hennes hjärtas kärleksfulla
uttryck här och nu.
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Var och en av er kan också, på ert eget personliga sätt, uttrycka denna kärlek mot andra på mycket
ödmjuka sätt, ty detta är Buddhas och Kristus Medelväg när det gäller att ge service åt andra. Jag tackar
er.
* Lanello var inkarnerad som den amerikanska poeten Henry Wadsworth Longfellow, (1807‐1882)
Fråga: Vad betyder Moder Svea? Vad är bakomliggande Moder Svea?
Svar: Vare sig människor vet det eller inte, The Queen of Light (Ljusdrottningen) är sannerligen sponsor
till Sverige på inre nivåer. Även som det är utformat genom den vackra sången som ni sjöng, Sankta
Lucia. Det andra retreatet för Queen of Light är över Messina, över Cicilien. Det är Lucias hemland. Det
kommer att bli en båge av ljus från detta retreat. Min känsla är att Queen of Light var Sankta Lucia, av
någon orsak är Sveriges folk mycket i samklang med henne. Hon sponsrar hela Skandinavien men
speciellt Sverige.
Fråga: Vad anser de Uppstigna Mästarna om den Europeiska Unionen?
Great Divine Director: Kära Vänner, som ni vet så försökte min lärljunge Saint Germain att etablera
Europas Förenade Stater för längesedan. Hade detta blivit gjort på det sättet som vi tänkte oss, där
nationernas ledare var samstämda med varandra på ett visst sätt där de träffades, diskuterade behoven
till deras hemnationer, de gemensamma behoven i alla Europas Nationer och hur genom
kommunikation, handel och nedbrytning av vissa barriärer, kunde det vara större möjlighet för rörelser
av folk mellan nationer för att uppleva kulturen och det som är andligt unikt med varje nation och ta
med tillbaka de högsta aspekterna av den nationen till deras egna nationer. Detta kunde ha resulterat i
vad som slutligen kunde bli en Gyllene Tidsålders civilisation på denna kontinent.
Mörkrets krafter agerade och uppviglade folket till revolution, inte utifrån en andlig identitet i Gud, men
genom ett uppror mot urgamla tyrannier manifesterade genom en monarkisk hierarki som inte alltid var
mottaglig för det vanliga folkets behov.
Som ni har sett har vissa nationer fullständigt avskaffat monarkier och tagit till sig det demokratiska
idealet, antingen inom en republik eller på annat sätt. Andra nationer har etablerat ledarskapsmodeller
baserade på det som kom fram från Amerikas Förenade Stater men behållit deras monarki mera på det
sättet att vara frontfigur för deras samhälle. Andra har gått mörkrets väg genom perversionen av den
Heliga Andens gemenskap, som resulterat i totalitära diktatoriska styressätt och dessa har varit en plåga
tvärs över Jorden på många sätt som ni har sett. Där det är en kontrollfaktor hos de i ledarskapet vars
enda mål är makt och pengar, då är samhället på något sätt förslavat av det ledarskapet och allt som
händer genom utfärdandet av lagar som inte är rättvisa och system som träder i kraft som inte är till
fördel för majoriteten av mänskligheten.
Vissa aspekter av den Europeiska Unionen kunde vara till fördel för alla nationerna i unionen om rättvis
rådde för alla nationerna, där de mäktigaste inte drar fördel av resurserna och den goda viljan hos folket
från de nationerna med färre invånare. Vi ser underströmmen av vad vissa bland ledarskapet försöker
att etablera inom denna så kallade union, som på många sätt ganska enkelt är ett konglomerat av bank
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instutitioner och de som ganska enkelt försöker att sammanslå deras maktstrukturer och deras
pengaintressen för den yttersta önskan om kontroll och manipulation av nationerna.
Det är ett stort dilemma för det Karmiska Rådet och de av oss som övervakar Europas nationer och de av
oss som har reatret och håller vårt öga på pulsen av dessa nationer och deras folk och samhällen. Detta
dilemma kräver nya sätt och metoder för att försöka att bryta ned barriärer och ändå bygga broar
mellan folk här och där. Hade Saint Germains ursprungliga plan blivit mottagen kunde de högsta
aspekterna av de förenade nationerna eller Europas Förenade Stater nu varit etablerade till allas fördel.
Be för det ledarskapet som är upplyst, de sanna tjänande ledarna som inte bara söker att tjäna sina egna
nationer utan det vanliga folket i alla Europas nationer.
Be för att de som har ett direkt band till Brödraskapet ska bli ledare, som har tjänat troget tidigare på
sätt som har förädlat alla folk genom att bringa kulturers högsta kvaliteter till alla folk. Åkalla avslöjandet
av de vars enda önskan genom girighet är att samla rikedomar till sig själva, deras goda vänner och vissa
monopol och multinationella företag som är som en bläckfisk som uppslukar mindre företag på sin väg,
och på sätt kväver en viss kreativitet och personlig entrepenörs anda och företagsamhet som är den
väsentliga delen av den gudomliga ekonomin som vi vill se inom Europa.
Där multinationala företag blir normen och blir mäktigare genom att leva på folkets ljus är det en
växande fara på Europas kontinent. Därför måste ljusbärarna finna vägar och metoder för att etablera
nya företag som inte är beroende av och styrda av dessa kollosala företag, men kan i och av sig själva
upprätthålla sin frihet, livsduglighet och ge många en källa till inkomst och förmågan att utöva den
andliga vägen.
I sig självt är union inte något felaktigt och som ni har sett med Förenade Nationerna är det ofta
degradering genom försämrad standard inom vissa nationer eller försämring till den minsta
gemensamma nämnaren av principer och föreskrifter, där de med högre standard blir dragna neråt
eftersom de fallna försöker att förstöra det som i sanningen är det högsta inom de gemensamma
kulturerna på Jorden. Där ljusbärare arbetar med utbildning och genom att dela kunskap om vad som
fungerar i en kultur och nation med andra nationer, där bygger ni större broar och den potentiella
friheten för vissa kulturer som har släpat efter med det allmänt goda bland människor.
Det är rätt och riktigt för nationerna med större rikedom att på något sätt dela deras rikedom med de
som har mindre, men inte på något påtvingat sätt som socialiserar allt i en stor pool, såsom ni har sett
hända även i Skandinavien, välsignade vänner.Det vore bättre att rikedomen till de som har mycket blev
delad mellan privata företag på ett mycket målinriktat och fokuserat sätt med folk och nationer som har
mindre. Det är vad som generellt sett blir gjort från Förenade Staterna till andra nationer även om där
också finns perversion så att andra nationers resurser kommer under världsbankernas kontroll,
internationala pengafonder och de som i den processen manipulerar dem för sina egna syften och för
kontrollen av de fantastiska folken i andra länder.Detta är planen för dem som vill frambringa det några
har kallat en världsregering, och som måste bli avslöjad ur varje vinkel av de som ser tidens tecken.
När ni reser till andra länder får ni med er mycket av vad som händer i dessa kulturer genom att blanda
er med vanligt folk och deras berättelser, känna vad de känner och se vad de ser i sitt dagliga liv. Det är

53

viktigt för var och en av er som ljusbärare att göra detta så att ni får en känsla av vad som händer i
världen och inte enbart i ert eget land. Detta fostrar till medkänsla, förståelse och för några av er
resulterar det i ett givande genom era åkallan, era uppoffringar, er kärlek att assistera andra som är i
behov av stöd.
O välsignade vänner, be kontinuerligt för den sanna unionen av hjärtan inom alla nationer, både inom
Europa och på Jorden. För det är ett mörkt, mörkt moln som sprider sig här och där och sprider sig inom
alla nationer och kulturer vilket kan resultera inte bara i större världstumult och konflikter och krig, men
slutligen i undertryckelse och förlorandet av folkets frihet överallt.
För detta står min son Saint Germain för att leverera sin eld till de som är klara att ta emot den. Lyssna
till honom genom kosmisk kärlek, lyd hans direktiv angående beredskap och sannerligen förstå det som
händer genom medvetet samarbete med de Uppstigna Mästarna som är med er.
Jag är Great Divine Director. Detta är mitt budskap till alla av ljus inom Europa och i världen vars
hjärtkontakt går långt, långt tillbaka i historien till denna kontinent.
DCL: Jag vill säga att jag uppskattar väldigt mycket Great Divine Director, hans otroliga ande och
klarheten av hans lektion, vilken jag tycker är monumental för oss. Jag tror många av er förstod i princip
mycket av vad han sa, men jag tror att han inkapslade det på ett sådant sätt som jag aldrig har hört
någonsin på ett sådant magnifikt sätt och jag är mycket tacksam att vara hans Budbärare med detta
underbara budskap. Tack så mycket.
Jag tror att detta budskap behöver översättas och införas på vår webbsida på en mycket prominent
plats. Det är en del av budskapet om förberedelse och ett specifikt budskap till alla Europas
HeartsFriends och därför att alla av oss som har band här, som han sa, därför att vi har våra rötter här i
Europa, de flesta av oss i USA. Personligen som David Lewis förstår jag inte alla nyanserna av alla lagar,
som ni ser det med er erfarenhet av Europeiska Unionen, men jag tror att Mästaren berörde många
punkter och summerade upp det mycket bra.
MH:s kommentar: I en vision som jag hade i oktober, vilket visade sig vara samma dag men åtta timmar i
förväg, som Snow King och Snow Queen kom till ert rådsmöte och inbjöd dig till detta seminarium*. Jag
var ute och tittade upp mot skyn och det kom legioner av änglar. De kom snabbt och de var mäktiga. Det
var samma känsla jag hade, när Lanello gav sin välkomstadress, en intensiv värme i mitt hjärta, men
också mycket smärtsamt som en brännande eld. Jag blev tillsagd att vända mig om och titta på himlen
från en annan vinkel och där kom Mästare och kosmiska varelser. Några höll en flamma. Andra höll en
fackla. Några höll ut sina händer. Jag kunde inte helt se eller förstå vad de höll för någonting. Jag hade
en känsla av att en av dem var Padre Pio, en annan var Great Divine Director och Maitreya. Det var så
många av dem, jag kände endast igen några få. Det var glädje, men också mycket högtidligt och allvarligt
och de var på väg med hög hastighet och beslutsamhet och de rörde sig även längre norrut. Jag fick
känslan att folket måste göra ett val. Det var glädje men också smärtsamt. Jag såg också skelett, levande
skelett. Men genom kärleken från en vacker kvinna blev de levande igen ‐ kanske denna kvinna Moder
Maria eller så symboliserade det modersflamman inom var och en av oss.
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* se presenttation kapitel 2, Snow King och Snow Queen.

DCL: Jag vill
v inte föregåå vad Sanat Kumara
K
och Laady Venus har att säga, meen jag har en känsla av attt
retreatet över Oslo, so
om är ganska hemligt eller har varit det i det förgånggna, inte har varit
v
aktivt såå
mycket, gå
g grund av vaad som har in
nträffat i Skan
ndinavien genom att ett slaags socialism tog över folkket,
om ni vill,, och ett slagss fördummande av samhälllet, där männ
niskor kännerr sig pressadee. Det är nästaan så
att nu finn
ns särskilda ljusbärare som
m ni, vilka är medvetna
m
om
m de Uppstign
na Mästarnas undervisningg, så
att de harr människor de
d kan arbeta genom för att återaktiverra och regeneerera vad dettta retreat bettyder
för världeen och för hela denna regio
on. Och det är nästan som
m om, Sanat Kumara, Lady Venus
V
och Qu
ueen
of Light (LLjusdrottninge
en) och Mästarna, som haar talat och skka tala, komm
mer att bli mer aktiva, därfö
ör att
ni har valtt att göra detta. Mästarnas ändamål är att återuppliiva elden inom
m er, så att ni nu kan arbeta
tillsammaans på ett mer dynamiskt sätt
s och av en
n orsak och deet är för att räädda Skandin
naviens och
Europas folk. Så detta är en tid av reekognoseringg, som man brukar säga. Det
D är tid för var
v och en attt
välja, om de kommer att
a stå med Brödraskapet och
o marscherra och göra det andliga arb
betet eller om
m de
bara slinkker iväg till sin
na hem och leever ett sköntt och ganska bekvämt
b
liv.

S snö snö
Snö
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Kap
pitel 4
Jag är en
e budbära
are
Jag är en budbärare!
Elohim He
ercules invite
erar deltagarn
na att förkun
nna sitt eget budbärarskap
b
p.
På söndaggsmorgonen, seminariets sista
s
dag, inviiterade Elohim
m Hercules deltagarna att förkunna sittt eget
budbärarsskap.
Elohim Heercules som tillsammans med
m sitt Gudo
omliga kompleement Amazo
onia, är Elohim på den första
strålen avv tro, beskydd
d och kraft. Deetta korrespo
onderar till deen blå strålen
ns frekvenser och dess
kvaliteter vars förankriingspunkt är i vårt halschaakra.
d genom Budbäraren Daviid C. Lewis deen 27 mars 20
005 sa Hercules följande;
I en dikterring levererad
“ Morya och
o Ärkeängeeln Mikael är här
h tillsamma
ans med mig och vi tre kom
mmer att helg
ga er på eteris
isk
nivå när ni
n knäböjer occh talar om fö
ör oss ert syfte i livet, bara med några få
f ord; “Jag fö
örkunnar denn
na
dag att ja
ag vill vara en budbärare av…” och ett eller
e
två eller tre
t ord till, inte fler. ...Om ni är modiga och
önskar att göra detta, vänligen träd
d fram. De pro
otokollförand
de änglarna kommer
k
att needteckna er
förkunnellse som ett peermanent dokkument i Akassha. För när ni
n gör så, sättter ni en fot frramåt för att ta ett
steg uppå
åt på Vägen.””

f
2007
7:
Budbärarren David C. Lewis den 4 februari
Det här ärr en frivillig saak. Ni måste inte
i
göra det,, men det är en
e
förkunnellse till universsum av vad so
om är er misssion. Det kan ta
några min
nuter att med
ditera på vad det är. Någraa av er är äldre och
ni har red
dan fullföljt mycket i era livv, några av er är pensionerrade
men ni haar fortfarande
e ert budbärarskap, er misssion på någon
nivå, och för många avv er vill budbäärarskapet forrtsätta även efter
e
e himmelsfärrd eftersom det är en
detta livett eller efter er
fortsättning på alla eraa inkarnationeer. Livet stoppar inte efterr
d är bara bö
örjan. Så ni kaan även tänkaa över
denna inkkarnationen, det
eller meditera på vad ni
n kommer attt syssla med som uppstigeen
varelse. Om
O ni vill förkunna till univversum er kossmiska mission,
även borttom denna Jorden, så är deet fullständigt acceptabeltt.
B
Budbäraren
David C. Lewis

Så låt oss spela denna musik och nu
u med en nyfu
unnen anda av
a
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glädje för alla gåvor ni har fått denna helg, fundera och meditera en liten stund på vad ert budbärarskap
är, vilket budskap ni vill föra fram eller vad ni vill vara för Jorden och även bortom Jorden.
Deltagare: Jag är en budbärare för elementarerna.
Hercules: Mottaget och accepterat min son.
Deltagare: Jag är en budbärare av eld.
Hercules: Mottaget och accepterat, älskade vän.
Deltagare: Jag är en budbärare av översättning, klarhet och fred.
Hercules: Fred vare med dig, accepterat och noterat.
Deltagare: Jag är en budbärare av politiska lösningar.
Hercules: Var hälsad son av eld. Låt det bli så ‐ accepterat.
Deltagare: Jag är en budbärare av frihet.
Hercules: Du är smord med anden av kosmisk frihet denna dag, min son ‐ accepterat.
Deltagare: Jag är en budbärare att frambringa ordet i kärlek.
Hercules: Genom Nadas flamma expanderas ditt hjärtas eld ‐ noterat och mottaget i kärlek.
Deltagare: Jag är en budbärare att bringa denna undervisning från den andliga världen till den världsliga
världen.
Hercules: Genom ditt ord, låt ordet bli utsänt min son ‐ mottaget och accepterat.
Deltagare: Jag är en budbärare av åkallan.
Hercules: Genom ditt hjärtas eld, sången av ditt givande är hört i himlen, min dotter. Mottaget och
accepterat.
Deltagare: Jag är en budbärare av kärlek och helande.
Hercules: Moder Maria mottar din kärlek och utsträcker sina händer att vara över dina egna genom helig
beröring ‐ mottaget och accepterat.
Deltagare: Jag är en budbärare av “allt är möjligt”‐andan.
Hercules: Segern är din på grund av ditt hjärtas hängivelse. Du är mottagen denna dag, genom ditt ord,
min dotter.
Deltagare: Jag är en budbärare av fred, kärlek och helande.
Hercules: I älskvärdhet accepterar vi din affirmation, O du Guds heliga.
Deltagare: Jag är en budbärare av gudomlig konst.
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Hercules: Guds hand är över dig och elegansen och Andens pensel tilltar i djärvhet genom dig, min
dotter ‐ mottaget och accepterat.
Deltagare: Jag är en budbärare av Guds kärlek och ljus och jag önskar att bygga en pyramid i Sveriges
snöklädda fjäll.
Hercules: Himmelsfärdens eld av livets pyramid är nu över dig som en välsignelse för ditt uttalande till
universum, O du heliga och välsignade ‐ mottaget av Gud.
Deltagare: Jag är en budbärare av glädje och tacksamhet.
Hercules: I sanning har du alltid varit och alltid vill vara, det som talar för denna glädje – mottaget, O
dotter av Jerusalem, det nya Jerusalem.
Deltagare: Jag är en budbärare av moderskap och helande.
Hercules: Lady Elisabeth är din sponsor och ditt stöd i detta ditt heliga ämbete, O välsignade dotter och
moder av liv, så mottagen av änglarna. (Lady Elisabeth var i sin sista inkarnation Elisabeth Caspari och
var tidigare inkarnerad som Elisabeth, mor till Johannes Döparen.)
Deltagare: Jag är en budbärare av lyssnande och kärlek.
Hercules: De lyssnande änglarna omsluter dig nu och stöder din mission och affirmation ‐ mottaget och
accepterat, du välsignade.
Deltagare: Jag är en budbärare av Enhet och samarbete.
Hercules: Micha står med med sin fana av enhet svingade högt över ditt huvud i denna stund. Framåt
Enhetens dotter och fullfölj din mission i detta liv. Mottaget och accepterat.
Deltagare: Jag är en budbärare av lycka.
Hercules: För andra gången är du välsignad.
Deltagare: Jag ville att de andra skulle få veta. (Deltagarna skrattar och gläds)
Hercules: Och himlens skratt är över er.

Hercules sa vidare i sin diktering den 27 mars 2005 följande:
“Denna process är nödvändig för helandet av din själ från de fallna änglarnas avskyvärda komplott som
har förkunnat att ni är ovärdiga, mina älskade. Så värdighet är det viktiga i denna stund. Värdighet är
min förkunnelse av kärlek till er denna dag… Och såsom ni är mottagna och accepterade denna dag, har
vi förkunnat att ni måste mottaga och acceptera större ljus, större inspiration, större kraft och allt som vi
vill ge er för att fullfölja ert förkunnande.
Denna rening, detta mod som ni har demonstrerat, var och en av er, genom att träda fram, är
sannerligen en dag ni har väntat på, i livstider. För nu när ni har förkunnat vem ni är, hela himlen, alla
änglarna i universum, kända och okända, kommer att försvara och accelerera och beskydda och leda och
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älska er, kära
k
ni. Och så,
s Budbärarn
na de Uppstig
gna och Budbä
ärarna de oup
ppstigna, sam
mlas och vi
applådera
ar nu varenda
a en av er som
m har stigit fra
am i ödmjukh
het för att knä
äböja och bekkänna att ni är
Gud.” [Ap
pplåder]

I de norska
n
fjällen
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Kap
pitel 5
Bilden på din Bud
ddhanatu
ur, något fö
ör andra än
ä buddhister?
Ja, för vi alla har en Bud
ddha‐natur eller en Kristuss‐natur inom oss
o ‐ eller en som
inte har nåågra religiösa begrepp, för verkligheten är att vi alla kommer från
n
samma källa och har sam
mma ljus inom
m oss. Därförr kan vi säga att
a bilden på din
m inte uppffattar sig som
m buddhist. Bilden
Buddha‐naatur är relevant även om man
uttrycker det
d som är äktta och sant, och
o denna bild säger någott om vår andlliga
identitet, vår
v andliga hisstoria och vårrt andliga mål, oavsett vilkket andligt
synssätt vi har. Att betraakta denna bild kan även hjälpa
h
människor att tona in till
sitt andligaa själv.
Buddh
ha Naturen

005 något om
m hur viktig bilden på ditt Verkliga
V
Jag är.
Mästaren Nada säger 2 Februari 20
ör varje livsstrröm på Jorden, att de må se
s Verklighettens sanna occh
”Dessa billder är av stor betydelse fö
heliga bild
d, som på själlva själen och
h varat hos va
ar och en, prä
äglar ett elden
ns engram som ingen någo
onsin
kan glömm
ma, ty det är självaste kärrlekens rena utstrålning.
u
Ljjus är kärlek, det strömmande flödet avv ljus
som utgju
uter sig på dig
g när du ser denna
d
bild öveer ditt Gudom
mliga Jag, ger dig den fullko
omliga
tankeform
men för varje bön, varje meeditation och varje ögonbllicks förening
g med alla osss; för vi är allttid ett
med den rena
r
kärleken
ns närvaro som
m du ser.”
Denna preesentationen kommer försst att presenttera det Verkkliga Jaget, elller Jag Är‐Närrvaron som du ser
överst på bilden på din
n Buddha‐natur. Efteråt ko
ommer en preesentation avv Kristusjaget eller förmedllaren.
n kort presenttation av den nedersta dellen av bilden på din Buddh
ha‐natur, män
nniskan här och
o
Till sist en
nu.
Ä
ä skapat i peerfektion. Rep
är
presenterad i den översta delen
d
av bildeen på
Vårt verklliga Jag, Jag Är‐Närvaron,
din Buddh
ha‐natur.
När man upplever
u
att man
m är någott mer än innehållet av känsslor, tankar och
o den fysiskka kroppen, har
man kontaktat sin egen andliga identitet. Dennaa dimensionen
n är ”oändligt mycket merr än tanken. Du
D får
därför inte längre din identitet,
i
känslan av vem du
d är, från deen kontinuerliga och oupph
hörliga ström av
tänkande som du i det gamla medvvetandet tog för
f att vara diig själv”. (A New
N Earth, Aw
wakening to your
y
life’s purp
pose s. 22 av Eckhart Tolle)
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Känslan av vem du är, får du i större och större grad från identifiering med Alltet, med det liv som flyter
genom dig, som är oändligt mycket större än dig själv därför att det finns överallt och genomsyrar allt.
Det som gör att du är förbunden med hela skapelsen samtidigt som en del av denna skapelse enbart är
din. Detta som är ditt, beskrivs på många sätt: Det Verkliga Jaget, det gudomliga inom oss, eller vår inre
identitet. Olika kulturer och religiösa eller icke religiösa perspektiv beskriver den andliga identiteten på
sitt sätt, men många har förstått att man pratar om samma sak, även om man på en ytlig nivå inte kan
sägas att ha samma perspektiv.
I 1 Mos 1:26,27 står det skrivet: ”Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss..” och
”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne”.
Den andliga esoteriska innebörden av detta är att vi har den gudomliga naturen inom oss, och att detta
är den ursprungliga skapelsen av vår varelse, något som vi har en självklar rätt till att uttrycka i våra liv.
Detta är utgångspunkten för en andlig utveckling. Vi har en inre perfektion som vi är ämnade att
uttrycka i det yttre,‐ och på detta sätt expanderas skapelsen kontinuerligt.
Vi utökar förståelsen för vår inre identitet ännu mer på bakgrund av texten i 3 Mos 3:14; ”Gud sade till
Moses; Jag är den jag är...”Och han sade vidare: ”Så skall du säga till Israels barn: 'Jag är' har sänt mig
till eder”.
Texten säger att Guds namn är JAG ÄR DEN JAG ÄR. Om vi godtar premissen att vi är skapade av Gud, är
det ”JAG ÄR DEN JAG ÄR”‐ identiteten vi är skapade i. Namnet JAG ÄR DEN JAG ÄR omsluter evigheten.
Den delen av vår natur är oföränderlig i och med att den är skapad i perfektion och även om vi i en
annan dimension, i tid och rum, har skapat imperfektion, så är vår egen Jag Är Närvaro, som vi ser i den
överste delen av bilden på din BuddhaNatur, fortfarande perfekt. Mästaren Godfre, som genom Jag Är
Rörelsen undervisade mycket om Jag Är‐Närvaron, säger det här om vårt verkliga Jag genom David C.
Lewis: (Godfre 14 Maj, 2007)
”Ja, er Jag Är‐Närvaro är verklig. Den är mer verklig än ert yttre jags fällor som ni har tillåtit att vara
där ni är. Om ni verkligen kunde se er Guds‐varelse, ni välsignade, skulle ni ge allt, ni skulle offra allt för
att hela tiden manifestera det ljuset i er värld, skjuta åt sidan icke‐jagets små manifestationer som driver
er om och om igen till punkten, där ni inte ens har sett vad det är som kan manifesteras i er värld som
möjlighet och tillfällen, när ni drar fördel av Ordet inom er.”
2 Mos 3:2 visar också en annan aspekt av vår gudomliga identitet som är viktig att förstå. Texten säger:
”Där uppenbarade sig HERRENS ängel för honom i en eldslåga som slog upp ur en buske. Han såg att
busken brann av elden, och att busken dock icke blev förtärd.”
Innebörden är att en del av det gudomligas natur är andlig eld. Vad har detta för betydelse? Ser vi på
bilden av din Buddha‐natur, ser vi ett vitt kristallflöde av elektronisk energi från Jag‐är‐ Närvaron till den
trefaldiga flamman i hjärtat. Genom detta kristallflöde av andlig eld upprätthålls vårt liv i fysisk
inkarnation.
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Det är denna energi vi använder genom tankar, känslor, ord och gärningar. Det är denna eld vi känner
som t.ex. värme i våra chakran och det är denna eld vi använder i meditationer, visualiseringar, dekret
och affirmationer när vi drar elden från den trefaldiga flamman och sänder den ut genom våra chakran.
På samma vis som vårt negativa karma kommer tillbaka till oss och lägger sig i de fyra lägre kropparna,
som kortfattat beskrivs nedan, ser man överst i bilden sfärer av ljus som omger Jag Är‐Närvaron. Dessa
ljussfärer är all kunskap som vi har haft i tidigare inkarnationer och alla energier som vi har kvalificerat
positivt. Vi har kanske varit Mästare i helande, upplysning, arkitektur, diplomati eller vad som helst
annat. Allt detta ligger i dessa ljussfärer som våra ”skatter i himlen” som är tillgängliga för oss. Ju mer vi
kommer i kontakt med vårt Verkliga Jag, ju mer blir detta tillgängligt för oss här och nu.
Mästaren Maha Chohan säger: ( Electrons, the building blocks of the Universe s. 80, publicerat av
Ascended Master Teaching Foundation )
“Men Guds‐självets överflödande energier kan dras in utan begränsning av vem som helst som är
medveten om Närvaron och genom att tona in till den genom tyst kontemplation. Denna Närvaro kan
öppna dammluckor av ljus som kommer att flöda i och runt kroppen i en stadig ström av elektronisk kraft
och bada inte enbart den fysiska formen, utan de inre kropparna i ett strålande bad av energigivande,
helande och livgivande kraft, som är långt mer potent och kvardröjande än någon tillfällig stimulantia i
den tredje dimensionens plan”.
Ljussfärerna runt Jag Är‐Närvaron, som ofta benämns som kausalkroppen, har olika kvaliteter. Nedan är
en kortfattad sammanfattning av några av dessa kvaliteter som motsvarar de sju chakrana längs
ryggraden:
¾
¾
¾
¾
¾

Den blå sfären som är förankrad i halschakrat ‐ tro, kraft, styrka, ledarskap, vilja och beskydd.
Den gula sfären som är förankrad i hjässan ‐ visdom, upplysning och kosmiskt medvetande.
Den rosa sfären som är förankrad i hjärtcchakrat ‐ kärlek och skönhet.
Den vita sfären som är förankrad i baschakrat ‐ renhet och självdiciplin.
Den gröna sfären som är förankrad i tredje ögats chakra ‐ helande, sanning, vision, överflöd,
fokusering och musik.
¾ Den purpur och guldfärgade sfären som är förankrad i solarplexus chakrat ‐ frid och tjänande till
andra.
¾ Den violetta sfären som är förankrad i själschakrat ‐ frihet, transmutation, alkemi, diplomati och
förlåtelse.

Från Jag Är‐Närvaron ser man en kristallcylinder av en vit elektronisk ljussubstans. Detta är ett
skyddande kraftfält. Vi kan dagligen förstärka denna kristallcylinder av ljus genom att åkalla den. En kort
version ser du nedan på svenska. Det finns också en lite längre version på engelska som kallas Crystal
Diamond Tube of Light.
Kort åkallan för att förstärka kristallcylindern runt dig:
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Älskad gudomlig kärlek Jag Är,
Stråla ditt ljus, runt mig här.
Kosmiska hemliga eldsstrålar,
Pulserande och flödande du målar.
Violett glädje genom mig nu ler,
Res mig upp, gör mig fri jag ber.
Sjungande, spinnande, brinnande ljus,
Försegla mig i ditt nåderika hus.

Figuren i mitten; Den universella Kristus eller Förmedlaren
I den kristna traditionen kom Jesus från Gud för att frälsa människorna. Detta har klara paralleller till
bilden på din Buddha‐natur. Figuren i mitten representerar Kristus‐självet eller den universella Kristus.
Kristusgestaltens syfte är att visa vägen tillbaka till Jag Är‐Närvaron.
Jesus mission var att vara vägvisaren för människorna i Fiskarnas Tidsålder och uttrycka det medvetande
som vi skulle internalisera i den tvåtusenåriga perioden från hans födelse till vår tid. Under påskmåltiden
sa Jesus det som är nedskrivit i Johannes evangeliet (14:12) ”Sannerligen, sannerligen säger jag eder:
Den som tror på mig, han skall ock själv göra de gärningar som jag gör; och ännu större än dessa skall
han göra. Ty jag går till Fadern,” Detta visar att vi är ämnade att gå i Jesus fotspår.
Vi har ett individualiserat Kristus‐Själv mellan Jag Är‐Närvaron och de fyra lägre kropparna.
Beroende på vår andliga utveckling så varierar avståndet mellan Jag Är‐Närvaron, som finns på en andlig
dimension över oss, och de fyra lägra kropparna. Det är också möjligt att Kristus‐Självet kan överskugga
de fyra lägre kropparna. På en bild av det Gudomliga Självet frigjort på 1930‐talet genom Jag Är rörelsen
var inte Kristus Gestalten med. Moder Maria pratar om detta genom David C. Lewis: (16 April, 2006)
”För, välsignade, många av er kommer till den punkt där ni genom meditation på Jag Är den Jag Är, inte
bara uppgår i ert Kristusjag, utan i Buddhajaget, vilket sannerliget är inom Jag Är den Jag Är, förstår ni.
Därför representerar, den ursprungliga bilden över Närvaron given genom Jag Är‐Rörelsen, som inte
visar förmedlaren, fortfarande er relation med er Gudomliga Närvaro. Kristus kom helt enkelt för att
många bland människorna hade slutat med att kommunicera med sitt Guds‐jag. Och därför var den
förmedlaren nödvändig för att återskapa kontakten. När kontakten väl en gång är gjord, älskade
hjärtan, kommer neddragandet av eld från ert Guds‐jag vara en enkel process, inte så komplicerad för
att ni har tillfullo omfamnat ert Kristusmedvetande i hjärtat, och ert Buddha‐medvetande i hjässan. Och
då kan solen vara där ni är, även här och nu.
Så, även om ni har en ny bild över er Buddha‐natur, då ni flyger högre, kan ni se de tre gestalterna
komprimerade till ett dig. För genom att tillfullo sammansmälta med er Gudsidentitet, finns inte längre
någon separation i ert medvetande mellan det lägre jaget och det högre jaget. Ni är helt enkelt Guds‐
jaget. Detta är ert mål. Detta är det sanna accepterandet av er gudomlighet som alla en dag måste
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tillfullo förstå. Och även om ni ännu kämpar ibland med att stiga in i detta kosmiska vetande, delar jag
detta budskap med er idag, påsksöndagen. För ni ser, Jesus, min son, hade gått in i uppståndelsens spiral
och var i den stunden helt och fullt sammansmält med hans gudomlighet och strålade ut dessa kosmiska
strålar från hans Gudsnärvaro fysiskt, där han gick på Jorden.”

Den nedersta figuren, ‐ vår själ omsluten av de fyra lägre kropparna
Utifrån Jag Är den Jag Är, utvecklades vår individuella själ. Själen gavs den fria viljan och syftet var att
utveckla och expandera vår verkliga identitet i tid och rum.
Allt eftersom tiden gick och konsekvenserna av själens fria vilja uttryckte sig i lagen om orsak och
verkan, dvs. lagen om karma, resulterade det i att själen kom längre och längre bort ifrån sin gudomliga
närvaro. Detta visas i bilden genom att det är en separation mellan Jag Är‐Närvaron och själen. Det
betyder att i dag är det inte alla som upplever en kontinuerlig kontakt med sin Jag Är‐Närvaro. När vi har
den kontinuerliga kontakten med vår Jag Är‐Närvaro, har vi tillgång till kontinuerlig inspiration och att
änglar och Mästare arbetar genom oss i mycket större grad. Mästaren Lanto pratar om detta genom
David C. Lewis (Sept 3, 2006)
”Och om var och en av er vill vara en budbärare för er egen Jag Är den Jag Är‐Närvaro, din sponsrande
Mästare, din uppstigna tvillingsjäl, måste ni vara uppmärksamma på intimiteten som kommer –
utstrålningen, den kittlande effekten på din hjässa som är bevis på att någon önskar kommunicera och
arbeta genom dig. Och en dag när din mottagning har blivit fullt förädlad i förädlarens eld, då kommer
den kittlingen att uppstå vid alla tidpunkter och på alla platser när det inte längre finns någon separation
mellan ditt sinne och Mästarens sinne.”
Vi ser på bilden av den nedersta figuren att själen, som här i tid och rum utvecklas genom de fyra lägre
kropparna, är omsluten av den violetta flamman. Det är för att den violetta flamman transmuterar vårt
karma, som hindrar oss från att i större grad vara ett med det Verkliga Jaget. Meningen med livet är att
vi skall balansera tillräckligt av vårt karma och fullfölja vår gudomliga plan. Resultatet av detta är att vår
själ kanske efter denna inkarnation kan förena sig med Jag Är‐Närvaron. Detta är en permanent förening
och vi lever då vidare på inre plan och fortsätter vårt arbete som en Mästare.
Mästaren Tara säger genom David C. Lewis: (17April 2006)
”Ni Välsignade, ni går framåt i förståelsen av det kristall‐diamantiska flytande‐eldsljus som ni kan ha
flödande genom er i alla tider. Jag kommer för att öka intensiteten av detta kristall‐ljus inom er denna
dag. För ni förstår, i omgestaltningens invigning, kan ni förstå den ökande elden av Jag Är‐Närvaron
inom er. Och när ni förs uppåt i dessa återuppståndelsens strömmar i himmelsfärdens strömmar, måste
ni börja känna och förstå denna utstrålning inför den dag när också ni kommer att höja er för att möta
Herren i skyn.”
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I den nedeersta figuren ser vi att krisstallflödet strö
ömmar ned till hjärtat i deen eteriska kroppen till dett som
förankringspunkt i den needre figuren, är
kallas den
n trefaldiga flaamman. Jag är‐Närvarons
ä
ä i den trefaldiga
flamman. Den består av
a en blå, en gyllene
g
och en rosa plym, som är ett utttryck för Fader, Son och Helig
H
Ande, Kraaft – Visdom – Kärlek, de trre plymerna från
f
det vita ljuset som är ett uttryck fö
ör Modern. Man
M
kan kännaa den trefaldiga flamman som
s
en eld i bröstregionen
b
n som spriderr sig till kropp
pens andra
chakran.
Bilden på din Buddha‐n
natur visar din andliga anaatomi. Den vissar ditt högree själv, den fö
örklarar
separationen mellan sjjälen och din gudomliga naatur och förklarar syftet med
m en andlig utveckling,
nämligen att själen perrmanent ska förena sig meed Jag Är‐Närrvaron.

Sommarglädje i Sverigge

65

Kapitel 6
Den nya tidsålderns kunskap; dekret och den violetta flamman, dina verktyg
för andlig utveckling och världsservice.
I många situationer har vi sagt till oss själva. ”Det kan jag inte göra något åt, eller det ligger utanför min
kontroll.” Om vi använder den violetta flamman och dekret, kan vi alltid göra något. Många tycker att
detta kanske är de viktigaste verktyg som Mästarna har givit till oss genom olika organisationer som de
har startat upp. Att ge dekret är en form av andligt arbete som fortfarande är nytt för många, trots att
det har använts ett tag i modern tid. Genom denna artikel får ni en djupare förståelse för vad det
innebär.
Här kan ni läsa mer om; Hur dekret kan hjälpa dig att i större grad uttrycka positiva kvaliteter i ditt
medvetande, Hur vi genom Ordet medverkar i skapelseprocessen, Vad är ett dekret?, Användandet av
Guds namn ‐ JAG ÄR DEN JAG ÄR, Hur repeterande bygger upp andlig energi, Repeterande eller korta
åkallan, Hur dekret expanderar ert medvetande och tjänande, Hur visualisering förstärker effekten,
Praktisk användning ‐ dekret, visualisering och bilokation för att rena Europa i violett eld och
Multipliceringsfaktorn.
Den violetta flamman; Ungdomens, frihetens, förlåtelsens och glädjens elixir, En första erfarenhet av att
åkalla den violetta flamman, Violett eldstransmutation genom dans, Varför den violetta flamman frigavs,
Ditt eget experiment med att åkalla den violetta flamman, Hur karma skapas, Den violetta flamman ‐
den enkla vägen bort från karma, Flera exempel på vad den violetta flamman kan göra för dig ‐ och för
världen.

Hur dekret förstärker positiva kvaliteter i ert medvetande
Enligt undervisningen från Mästarna finns sju strålar med olika färgfrekvenser som är förankrade i våra
chakran utmed ryggraden. Strålarna, och dess olika färger, representerar perfekta uttryck av t.ex. tro,
visdom, kärlek, renhet, helande, tjänande och förlåtelse. För att förstärka ljuset eller dessa kvaliteter
inom en, är det möjligt att åkalla de olika strålarnas ljusfrekvens.
Det är också möjligt att åkalla Uppstigna Mästare på de olika strålarna som representerar nämnda
kvaliteter. När vi åkallar dem, kan dessa andliga varelser aktivt inverka i vår värld, något som de annars
inte tillåts att göra, såvida de inte blir ombedda att göra det av individer i fysisk inkarnation.
Den nya kunskapen om dekret och den violetta flamman blir därför inte endast en metod för individuell
andlig utveckling, utan också ett sätt att tjäna världen och medverka till att föra in upplysningens,
fredens och frihetens Gyllene Tidsålder.
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Genom Ordets kraft ärr vi medskapaare. Ordets krraft är obegräänsat. Det är skapelsens
s
krraft. När Elohim
skapade världen sa De:: ”Varde Ljus!!” Utifrån den
nna gudomliga
befallning formades vår värld. Det fiinns två olika sorters ljus, det
synliga ljusset och det osynliga. Det är
ä det andligaa osynliga ljusset
som man skapar
s
med. Vissa språk har
h olika namn för dessa tvvå
ljus. T.ex. i det Bulgariska språket heeter det osynliga ljuset videlina
och det syynliga ljuset svvetlina.
”Då detta osynliga ljus,, videlina, är skapelsens
s
urrsprung, är deet
de överallt i un
niversum och
h genomsyrarr allting som
närvarand
existerar.”” ( Looking in
nto the Invisib
ble, s.102, Om
mraam Mikhaeel
Aivanhov) Eftersom vi är
ä skapade i Guds
G
avbild är vi medskapare
och tänktaa att spela vår roll i skapelssens evigt påggående proceess.
s
är vårt Veerkliga Jag, mottar
m
vi vår rena
r
Från Jag Är‐Närvaron, som
energi som
m en kontinueerlig ström avv ren elektron
nisk substans in i
vårt medvvetande. I enllighet med vååra handlingar, mentala fö
öreställningar,, känslor och talade ord skkapar
vi och görr avtryck i desssa rena ljuselektroner meed fullkomligaa eller ofullkomliga mönsteer.
Jorde
en i den Violettaa Flamman

När vi blirr medvetna om att vi är meedskapare occh om att den
n gudomliga essensen
e
som
m ständigt flöd
dar
genom osss är vår sanna natur, inspiireras vi att see alla som fullkomliga. Den
n uppstigna mästaren
m
Mah
ha
Chohan fö
örklarar varfö
ör detta är så viktigt:
”När en in
ndivid igenkän
nner ofullkom
mlighet i någo
on annan livssström i univerrsum, vanärar han Fadernss vilja
som skapa
ade allt. Varjee person, gen
nom tanke, kä
änsla och det talade ordet sänder ut energi och subsstans
från sin livvsström. När substansen och
o energin la
addas med en
n bild av ofullkkomlighet och
h sänds till nå
ågon
annan ind
divid genom kanalerna
k
för tanke och kä
änsla och förstärks genom det talade orrdet, formar det
d
en film elller ett lager runt den som kraften riktass mot. Detta täcker
t
över den gudomliga
a bild som Gu
ud
avsåg och
h orsakar en väldig
v
karmiskk länk, som bara
b
kan utplå
ånas genom att
a sändaren av
a den destru
uktiva
energin an
nvänder kraft
ftfulla dekret eller
e
den Heliga Elden.” (Electrons, the building bloccks of the
universe) .
Detta är något
n
som vi alla
a har gjort.. Genom dekrret och den violetta flamm
man erbjuder Mästarna en väg
som befriar oss från de
enna karmiska länk.

Vad är ettt dekret?
Dekret haar primärt anvvänts i organisationer spon
nsrade av de Uppstigna Mästarna. Alla dekret dikterrades
av Mästarrna till studerrande i dessa organisationer. På 1930‐talet gav Mästtarna ut dekrret genom Jagg Är‐
rörelsen, på 1950‐talett genom Bridgge to Freedom
m, från 1958 genom The Summit
S
Lighth
house och nu
u
senast genom The Heaarts Center™.
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Vad som är typiskt för ett dekret är att det är en åkallan till en eller flera gudomliga varelser t.ex.
ärkeänglar, och att det uttalas högt. Detta för att det talade ordet är kraftfullare att skapa fysiska
förändringar än enbart mental aktivitet, såsom i meditation. Ett dekret kan bestå av flera verser och en
refräng. Det ges i en viss rytm och upprepas ofta flera gånger. Allt eftersom det upprepas känns det ofta
naturligt att öka hastigheten. Resultatet av att ge dekret är att det andliga kraftfältet runt individen
laddas upp med ljusenergi. Man kan ofta känna denna energi och den kan ibland även ses.

Användandet av Guds namn  JAG ÄR DEN JAG ÄR i affirmationer och dekret
I många dekret används Guds namn, JAG ÄR DEN JAGÄR, och detta av en god anledning. I Bibeln lär vi
oss att Gud avslöjade detta namn för Moses och uppenbarade sig i den brinnande busken. Det sägs ”att
busken brann men förtärdes icke” ( 2 Mos.3:2 ) Från detta kapitel lär vi oss Guds namn och att Guds
natur är andlig eld. Då vi är skapade i denna perfekta avbild brinner samma eld även inom oss. När vi
uttalar orden JAG ÄR, bekräftar vi vårt Verkliga Jag och det ger oss tillgång till den andliga elden, vilken
är obegränsad energi. Det är därför viktigt att tänka på hur vi färgar energin som flödar genom våra ord,
tankar och känslor när vi säger Jag Är.
Genom tiderna har många använt sig av affirmationer, såsom positiva Jag Är‐uttalanden vilket även
Jesus gjorde. Jesus sa, ”Jag är vägen och sanningen och livet.” (Joh.14:6) Genom att använda orden Jag
Är, kan vi skapa våra egna affirmationer. Kom ihåg: varje gång vi talar och använder orden Jag Är, rusar
energi fram för att fylla vårt skapelsemönster. Mer energi flödar när vi identifierar oss med vår Jag Är‐
Närvaro.
Här är några exempel på affirmationer:
¾
¾
¾
¾

JAG ÄR frihet här och nu!
JAG ÄR perfekt hälsa!
JAG ÄR den obegränsade strömmen av kosmiskt överflöd som flödar genom mitt liv!
JAG ÄR en magnet för kosmiskt överflöd, en pelare av smaragdljus som magnetiserar fysisk
substans, pengar, frihet, lycka och hälsa in i mitt liv!

Hur repeterandet bygger upp andlig energi
Det finns många böneformer och det finns inte en som är ”rätt” och en annan som är ”fel”. En bön kan
sägas en gång, vilket är vad många är van vid. I den österländska traditionen repeterar man mantran
många gånger, ja även tusentals gånger.
Bön är energi! När du åkallar en gudomlig varelse, eller din Jag Är‐Närvaron, bildas ett energiflöde
genom uppmärksamhet, hängivenhet, visualisering och det talade ordet. När du riktar detta energiflöde
t.ex. till ärkeängeln Mikael kommer du att få ett returflöde från ärkeängeln Mikael. Genom detta flöde
får du tillgång till hans kvaliteter och tjänande på första strålen, som inkluderar beskydd, tro och styrka.
Genom kraften i den blå strålen kommer han att rena och stärka din aura.
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Vad som är viktigt här, är att ju mer du ger desto mer kommer du att få tillbaka. Ju längre du håller din
uppmärksamhet på ärkeängeln Mikael och ger hans dekret, ju mer kommer du att få tillbaka i återflödet.
Detta är anledningen till varför ett dekret upprepas flera gånger. När du gör det bygger du upp
ljusspiraler i och runtom din fysiska kropp och i din aura samtidigt som dina dekret möjliggör för
ärkeängeln Mikael att engagera sig i att tjäna världen.

Repeterande eller korta kraftfulla åkallan
När du har gjort dekret en tid har du etablerat en kontakt till ärkeängeln Mikael, vilket ger dig
omedelbar tillgång till mer av hans krafter, som kan frigöras genom en kort åkallan. I vissa kritiska
situationer är det kanske endast en kort åkallan till ärkeängel Mikael som hinns med.
Ett exempel på detta är en kvinna som födde barn innan hon hann till sjukhuset. Barnet var grått i huden
och inte varmt röd som ett nyfött barn bör vara. Barnet kunde inte andas ordentligt och gav bara ifrån
sig några ynkliga späda ljud. Situationen var allvarlig, men vad kvinnan hade tillgång till då, var de
himmelska varelserna. Efter att ha kontrollerat att luftvägarna var fria på sin nyfödda som hon höll i sina
händer, samlade hon all sin andliga styrka, vilket inkluderade år av dagliga dekret till ärkeängeln Mikael,
och gav denna befallning med full kraft en gång: Ärkeängel Mikael, ta kommandot!
Den nyfödda skrek då genast med full kraft och blev varmt röd över hela kroppen. Barnet överlevde och
var friskt.
Vad denna kvinna gjorde påminner oss om det som Jesus gjorde: ” ...ropade han med hög röst: Lazarus
kom ut! Och han som varit död kom ut...” ( Joh.11:43‐44)
Det här lilla exemplet visar att det finns stunder för korta böner eller kommandon och andra stunder för
att repetera ett dekret. De Uppstigna Mästarna lär oss att vi kan befalla de himmelska varelserna, liksom
exemplen ovan visar. Vi har rätten att göra det, och de förväntar sig att vi gör det.
En sak att tillägga är att när vi ger åkallan, vet vi inte alltid vad som är det bästa bönesvaret. Vi kan
därför säga: Låt detta ske i enlighet med Guds vilja, för att försäkra oss om att det vi ber om är den
gudomliga viljan och inte enbart vår mänskliga.

Hur dekret expanderar ditt medvetande och tjänande
De som har använt sig av dekret regelbundet har upptäckt att deras medvetande har höjts till nya
nivåer. De har känt hur ljuset blivit mer intensivt i sina chakran, inklusive de hemliga chakrana i
handflator och fötter, och de har känt hur auran expanderat när de gett dekret och därmed blivit varse
om att deras omgivning som påverkas blivit större och att ljuset de åkallar kan befria människor här och
där.
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Visualisering förstärker effekten
Givandet av dekret är egentligen en fråga om att kombinera olika metoder. Den rena elektroniska
ljusströmmen från den individualiserade JAG ÄR‐Närvaron nedstiger i hjärtat till den trefaldiga flamman.
Den trefaldiga flamman är JAG ÄR DEN JAG ÄRs representant i hjärtats hemliga kammare i individens
eteriska kropp. De tre plymerna i trefaldiga flamman representerar Fadern, Sonen och den Helige Ande ‐
Bramha, Vishnu och Shiva ‐ Kraft, Visdom och Kärlek. Dessa flammor uppstod ur Moderns vita eld och
därmed har vi Guds olika aspekter inkluderade i den trefaldiga flamman.
När vi ger dekret, höjer vi ljuset eller den andliga elden från hjärtat till halschakrat genom att vi frigör
elden genom Ordet. För att förstärka ett dekrets effekt använder vi oss också av meditation och
visualisering genom tredje ögats chakra och kronchakrat. Faktum är att upp till 70 % av effektiviteten
beror på din visualisering (Ray‐O‐Light, April 22, 2005 The Hearts Center) Detta påstående visar att
dekret är något mycket mer än bara upprepande av ord.
Vad vi visualiserar kan vara oss själva, våra älskade och världen i stort. Vi ser oss själva i ljus, vi
visualiserar alla eller någon av de sju strålarna, beroende på vilka kvaliteter vi vill uttrycka i vårt
medvetande och i vår aura. Vi visualiserar ett organ och ser hur det helande ljuset penetrerar genom
och återställer organets varje cell och atom. Genom visualisering och åkallan kan vi rikta energin dit den
behövs.
Ett annat sätt att använda visualisering i kombination med dekret, är att se sig själv på vissa specifika
platser. När vi gör detta och bemästrar det bättre och bättre, kommer mer och mer av din varelse att
vara på den platsen. Det fullkomliga mästerskapet för detta kallas för bilokation, som betyder att vi
fysiskt kan vara på flera platser samtidigt. Adepter och helgon, som Padre Pio, har gjort detta under lång
tid. Så om de kan, varför inte vi?!
Vi kan också se Jorden, eller vissa delar av Jorden, omgärdad av ljus och hålla den visualiseringen under
våra dekret‐sessioner.

Praktisk användning: Dekret, visualisering och bilokation för att rena Europa i violett eld
Vid Hearts Center seminariet i Sverige februari 2007, användes visualiseringar för specifika platser i
kombination med dekret. Vi tittade först på foton från de europeiska länderna, såg oss själva på dessa
platser, lyfte våra händer och visualiserade floder av flytande ljus flödande från våra händer medan vi
gav dekretet ”Wash the earth in violet fire”. (70.002 i The Hearts Centers dekret bok) Vi genomgick land
för land i Europa, först med ”Wash Sweden in Violet Fire”, och efter att vi gett dekretet en gång
tillsammans med bilokation genom visualisering, fortsatte vi med Finland och gjorde likadant.
Proceduren upprepades för Europas alla länder. Det var verkligen en stor glädje för alla att höra Saint
Germains respons för vårt arbete.
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Multipliceringsfaktorn
Det är ytterligare en viktig sak som måste sägas om dekret. Från en tidigare aktivitet sponsrad av de
Uppstigna Mästarna har vi lärt oss att varje dekret förstärks av kraften av tiotusen gånger tiotusen och
den kraften förstärks av kvadraten av antalet personer som ger dekret tillsammans . Om fem personer
ger dekret tillsammans så är kvadraten av fem tjugofem. Därigenom förstår vi att det är bra att komma
samman fysiskt eller på Internet för att nyttja denna multiplicerings‐effekt.
Dekreten har getts ut på engelska, men det går bra att ge dekret på svenska eller något annat språk.
Men med tanke på att vi via Internet kan ge dekret tillsammans globalt och därmed dra nytta av
multiplicerings‐faktorn är det mest praktiskt att göra det på engelska.

Den violetta flamman; ungdomens, frihetens, förlåtelsens och glädjens elixir!
Vad den violetta flamman handlar om ...
”Så, jag utsträcker glädjens flamma till er denna dag! Och ni kommer att känna en viss lättnad av era
bördor och en ny känsla av andens lätthet som är det vad den violetta flamman handlar om! Så jag
frågar er, varför använder ni inte detta verktyg och detta sätt att göra åkallan oftare, kära vänner? Om
ni önskar glädje, är den nyckeln! Om ni önskar andens rikedom och även materiellt överflöd, är den
nyckeln! Om ni helt enkelt önskar att vara fri från önskningar, är den också nyckeln!” ‐ Buddha of the
Violet Ray, May 6, 2005 genom David C. Lewis.

En första erfarenhet av att åkalla den violetta flamman
Författaren till detta kapitlet kommer ihåg första gången han provade den violetta flamman. Det var på
ett allmänt föredrag på det tidiga 80‐talet. Åhörarna välkomnades att experimentera med ett kort
mantra till den violetta flamman. Vi instruerades att säga orden, blunda och känna och visualisera den
violetta flamman genomtränga våra kroppar och fylla vår aura. Efter en kort inre dialog försvann
tillräckligt med motstånd, rädsla och undran vad de andra skulle tänka, för att ge den violetta flamman
en chans.
När mantrat först uttalades kändes det som om stolen lyftes mot taket. En snabb blick avslöjade att
stolen fortfarande var på golvet. En värme och energi, som tidigare aldrig hade upplevts trots att
författaren mediterat ett år, for genom kroppen. Hettan var särskilt påtaglig i handflatorna och i
fötterna, där de hemliga chakrana är placerade. Känslor av glädje och lättnad, utan att egentligen veta
från vad, var påtagliga.
Känslan av lätthet och ljus i kroppen kvarstod även efter föredraget och författaren minns fortfarande
känslan han hade när han gick hem den kvällen. På en av stadens lugnare gator, lyssnade han efter sina
egna fotsteg. ”Rör mina fötter marken eller flyter jag fram utan motstånd och draget från jordens
gravitationskraft?” var tankarna som for genom huvudet.
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Författareen hade för fö
örsta gången upplevt den violetta
v
flamm
mans kvalitetter. Dessa kvaaliteter inbegriper
frihet, rättvisa, transmutation, nåd,, förlåtelse, gllädje och dipllomati. Om du vill accelereera dessa
kvaliteter och uttryckaa dem i ditt livv, skulle du vinna på att åkkalla den violeetta flamman. I vilket fall,
kanske deen violetta flammans viktiggaste gåva är att den balan
nserar vårt kaarma genom att
a transmuteera
den negattiva karmiska energin.

Violett eldstransmu
utation geno
om dans
en violetta flaamman genom
m att lyssna på
p och dansa till valser av Johann
J
Strausss.
Du kan occkså erfara de
Saint Germ
main översku
uggade wieneervalsernas ko
ompositörer. Genom musiken och ¾ takkten, vilken är
ä
hjärtats ryytm, och geno
om dansens rörelse,
r
kan vi
v genom centtrifugalkraften och den vio
oletta flammaan
som frigörs genom mu
usiken, kasta av
a oss delar av
a vårt karma enligt vad Saaint Germain undervisar.

f
friigavs
Varför den violetta flamman
v
flamm
man. På grund av
I vår tid har sedan 1930‐talet studerande gett deekret till den violetta
medvetan
ndets acceleraation och balanserandet av
a personlig och
o planetarissk karma, som
m var nödvänd
dig
för att förrsäkra sig om en smidig övvergång från Fiskarnas
F
tidsålder till Vatttumannens tidsålder, bestämde
sig Mästarna för att slääppa kunskap
pen om den violetta flamm
man fri till mänskligheten i stort. Saint
Germain sa
s 1941: ”anvvändandet avv den violetta förtärande fllamman är vä
ärdefullare fö
ör dig och
mänskligh
heten än all denna
d
planetss rikedom, gulld och juvelerr”( The Voice of the I AM, januari 1941. Sid
20).

Ditt egett experimen
nt med att åk
kalla den vio
oletta flamm
man
Detta exp
periment kan visa sig bli en
n av dina bästta investeringgar du gjort påå din andliga väg. Det kan
också varaa något som förstärker
f
förrdelarna från andra andliga övningar so
om du gör.
ol med ryggraden rak, se hur
Sätt diig därför bekvvämt i din sto
friheteens violetta flamma strålarr genom din kropp
k
och aura.
Känn flamman
f
när du åkallar deen genom att göra detta
mantra:
Ä en varelse av kosmisk violett
v
eld
JAG ÄR
JAG ÄR den heliga frihet Gud ön
nskar
h flyt om dekrret
Några tycker att deet är lättare attt få rytm och
ges påå engelska.
I AM a being of cossmic violet firre
I AM the
t holy freed
dom God dessires

De
en Violetta Flam
mman
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Upprepa mantrat några minuter, 5 till 10 minuter är väldigt bra. Gör det långsamt till en början, allt
eftersom kan du öka hastigheten. Gör det på det sätt du önskar, som en bön eller mera som en
befallning med auktoritet och med rytm. Gör det högt, då uttalade böner är effektivare för att
åstadkomma fysiska förändringar, än vad tysta böner är.

Hur karma skapas
I början av kapitlet förklarades det att den elektroniska ljusenergin som vi färgar genom våra tankar,
känslor, handlingar och ord påverkar livet och kommer tillbaka till oss. Problemet med denna karmalag
är den energin som vi färgat med negativitet. Det följande förklarar vad som händer.
Vår själ omgärdas av fyra lägre kroppar; den fysiska, den emotionella, den mentala och den eteriska
kroppen. Dessa kroppar vibrerar på olika frekvenser som korresponderar till olika element. Den eteriska
kroppen vibrerar på samma frekvens som elementet eld och inrymmer våra minnen ända tillbaka till vår
första inkarnation. Den mentala kroppen vibrerar på samma frekvens som elementet luft och inrymmer
det mentala mönstret, aspekter av vår självbild och paradigm som vi har om världen. Den emotionella
kroppen inrymmer våra emotionella reaktioner och vibrerar på samma frekvens som elementet vatten.
Den fysiska kroppen vibrerar på samma frekvens som elementet jord.
Alla dessa kroppar består av atomer. Atomer formar molekyler. Molekyler formar celler och celler
formar kroppens olika funktioner och organ. Atomerna består av en kärna som omges av elektroner,
precis som i ett solsystem. Avståndet mellan atomkärnan och elektronerna i banan runtom är stort. När
rymden mellan kärnan och elektronerna är tom, kan elektronerna vibrera med den hastighet som det
ursprungligen var tänkt. Individen lever då i ett absolut Gyllene Tidsålders medvetande med frihet, frid
och upplysning.
När vi tar emot återkommande negativt karma, så fyller dessa kaotiska frekvenser rymden mellan
kärnan och elektronerna i atomerna i de fyra lägre kropparna. Det gör att elektronerna rör sig
långsammare runt varje atomkärna. Detta är den andliga orsaken till olycklighet, sjukdom och slutligen
den fysiska kroppens död. Den Uppstigne Mästaren Maha Chohan säger:
”När människor sänker kalibern i sina tanke‐ och känslovärldar, så sänker det vibrationen i de fyra lägre
kropparna tills de blir så långsamma i sina rörelser att varje destruktiv vibrationsnivå orsakad av deras
medmänniskor lätt kan flyga in i och bli ett med dem, för att det inte finns någon snabb cirkulation i det
elektroniska ljuset för att repellera och spegla bort deras intrång.” ( Electrons, the building blocks of the
universe s.37)
Med andra ord, så sänker negativ karma och felaktiga tankar och känslor vibrationshastigheten i våra
fyra lägre kroppar, och gör oss än mer sårbara för negativa energier.
Skillnaden mellan att vara glad och att vara ledsen, mellan kärlek och hat, mellan frid och oro, är
elektronernas vibrationshastighet i våra fyra lägre kroppar. Det är genom LJUSET OCH GUDS ELD OCH
GENOM PERSONLIGT MÄSTERSKAP som vi kan ändra på vår vibrationshastighet. Enligt detta perspektiv,
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så är vad vi erfar i livet till stor del en fråga om vilken vibrationshastighet vi kan hålla i våra fyra lägre
kroppar.
Sålunda har det helt riktigt blivit sagt att vi skapar omständigheterna i våra liv. Det har också blivit sagt
att himmelsfärden är mer en fråga om vibrationsförändring än en rumslig rörelse (ibid.) Vad som händer
i himmelsfärdsprocessen är att elektronerna snurrar snabbare och snabbare. Vid en fysisk himmelsfärd
rymmer kroppen så mycket ljus att den är fri från karmisk substans, så att gravitationskraften förlorar sin
dragningskraft på kroppen.

Den violetta flamman; den enkla vägen bort från karma
För att komma dithän behöver vi den violetta flamman. Vad som händer när vi åkallar den violetta
flamman är att den börjar rensa bort skräpet i rymden mellan atomkärnan och elektronerna. Den
misskvalificerade substansen förändras till ljus. Substansen transmuteras och karmat balanseras. Om vi
inte kunde åkalla den violetta flamman, skulle vi behöva balansera den på ett mer fysiskt sätt, t ex
genom vissa hälsoproblem eller relationsproblem eller genom att rent generellt känna oss tyngda. Tack
vare den violetta flamman kan vi dramatiskt reducera den andel karma som vi måste balansera i det
fysiska.
Som ett resultat av den violetta flamman så snurrar elektronerna snabbare runt atomkärnorna i våra
fyra lägre kroppar. Vi känner mer glädje och är mindre tyngda av bördor, och vi kan även känna oss
lättare i våra fysiska kroppar. De som använder den violetta flamman rapporterar också att deras
medvetande blir mer andligt och att deras andliga sinnen gradvis öppnas. De kan också ges information
om tidigare liv, om det tjänar deras andliga utveckling.
Det finns även många exempel på att det blir lättare att ge upp dåliga vanor, som man brottades med
innan man började att ge dekret till den violetta flamman. Detta kan vara t.ex. matvanor eller rökning.
Många som använder den violetta flamman ser också yngre ut och utstrålningen från deras inre skönhet
är mer påtaglig genom deras fysiska form.
Genom den violetta flamman och den nya vetenskapen om böner eller dekret, har vi möjlighet att
transcendera vårt tidigare jag och bli vad vi verkligen är. I en diktering från 2006 (Saint Germain, Mars
31, 2006, The Hearts Center) säger Saint Germain:
”Sålunda uppmanar jag varje seriös alkemistuderande att studera och lära sig vetenskapen om åkallan
och bön, varigenom ni kan påskynda balanserandet av ert karma genom åkallandet av frihetens, nådens
och förlåtandets violetta flamma likväl som de andra ljusstrålarnas färger, vilket kommer att vara
användbart i alla era andliga experiment… Genom Hearts Centers aktiviteter eller andra aktiviteter
sponsrade av de uppstigna mästarna, kan ni bekanta er med denna heliga vetenskap som kommer att
möjliggöra för er att ta bort år av kämpande på er andliga väg och öka ljuset i er aura genom att ni
samlar mer och mer av de energier ni behöver för att göra er himmelsfärd vid slutet på denna eller nästa
inkarnation, genom Guds nåd.”
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Fler exempel på vad den violetta flamman gör för dig – och för världen
Innan vi avslutar denna presentation av den violetta flamman, låt oss se vilka fler kommentarer de
Uppstigna Mästarna har om den violetta flamman. Ärkeängeln Amethyst, som är ärkeängel på den
sjunde strålen, vilket är den violetta strålen, gav en diktering 2006 genom David C. Lewis där hon
förklarade fördelarna med att använda den violetta flamman.
Först beskrev hon hur den violetta flamman agerar:
”Å, om ni kunde se den violetta flamman i aktion, hur den arbetar genom era åkallan, skulle ni se den
som en livfull, glad, dansande eld som är aktiv, intelligent och arbetar på många, många nivåer, mina
kära, för att utföra sitt fullkomliga arbete. Den kosmiska intelligensen hos denna eld är en levande,
strålande energi av koncentrerad kärlekskraft, som sannerligen är mirakelljuset, som ni, om ni är visa i
användandet av era energier, borde åkalla dagligen, inte enbart för er själva och era familjer, utan också
för era samhällen och nationer.”
Hon talade sedan om en aspekt hos den violetta flamman, om de möjligheter som lättare kan komma till
dem som åkallar den violetta flamman:
”När män och kvinnor börjar använda den violetta flamman, förändras deras liv. För Opportunity
(Möjlighet ), en annan aspekt av den violetta flamman personifierad som Portia, kommer till dem för att
ge dem en ny väg, seende framåt mot en framtid av hopp och frihet och kosmisk kärlek.”
Låt fred och frihet råda i Mellanöstern! Det är precis vad den violetta flamman kan föra till den regionen:
”Violett elds‐glädje är behovet för stunden överallt. Tänk bara på hur livet skulle te sig i Mellanöstern,
älskade hjärtan, om varje man, kvinna och barn kände till den violetta flamman och skulle be fem gånger
per dag, inte bara till Allah utan också använda sig av denna energi för att åstadkomma förlåtelse, nåd
och överseende i sina affärer och interaktioner med andra.”
Sedan sa hon vad den violetta flamman skulle kunna göra för naturen:
”Tänk på vad den violetta flamman kan göra i naturen när alla som arbetar inom jordbruk och
trädgårdsodling skulle ta den i bruk när de odlar sina grödor och träd och plantor och buskar.
Elementarlivets grönska blandad med den violetta skulle skapa sådant överflöd och sådan ljusskörd att
snart skulle ni inte kunna skilja på jorden så som den har varit i det förflutna, med det som skulle komma
fram genom denna mirakelenergi.”
Och när det gäller läkande:
”Tänk på vad som skulle ske när de i helande professioner, om de använde den violetta flamman, skickar
strålar genom laserteknik, liksom att helt enkelt ha violett ljus på och runt om patienterna och på dem
som de tar hand om. Bara genom att måla rummen med denna färgnyans på sjukhus och vårdhem och
behandlingsmottagningar skulle verka mirakulöst för att höja varje hjärta i medvetande och tillåta ett
snabbare helande på alla nivåer, särskilt i deras sinnen och känslor.”
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Den violetta flamman skulle också vara användbar i utbildningssystemen:
”Tänk er hur denna värld skulle vara om de i utbildningssystemen, lärare, föräldrar och övrig personal
skulle använda den violetta flamman för barnen och eleverna i alla åldrar, tillåta dem att förstå att
närhelst de är tyngda så skulle en liten bit av denna eldiga substans i deras varelser göra allt ljusare och
deras lärande skulle underlättas.”
När vi har läst all denna information från Ärkeängeln Amethyst, är det kristallklart att den violetta
flamman kommer att betjäna inte bara dig, utan också allt liv runtomkring dig. Det är verkligen
ungdomens och frihetens elixir.
Därför: Låt oss vara den violetta flamman i handling. Låt oss se andra människor i violett ljus och likaså
situationer runt om i världen som vi får kunskap om genom media. Låt det violetta laserljuset, som är en
koncentration av det violetta ljuset, strömma fram från våra chakran. Det är vägen till andligt
mästerskap, Det är vägen som lyfter upp livet omkring oss och det är vägen som gör att vi, ‐ du och jag ‐
blir mästare på den sjunde strålens violetta ljus!
För den som vill läsa mer om dessa tema kan gå till Heartstreams på den engelska hemsidan och skriva
in olika sökord såsom – violet flame, prayers, decrees, transmutation o.s.v. Vi rekommenderar också att
lyssna på andra dikteringar som ni hittar på hemsidan til The Hearts Center.
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Kapitel 7
Tidigare rörelser sponsade av Det Stora Vita Brödraskapet.
Det är flera orsaker som gör det relevant att berätta om detta.
•
•
•

Mycket viktig och bra undervisning har kommit fram genom andra organisationer.
Historien om hur Det Stora Vita Brödraskapet har arbetat i Väst‐Världen är i sig själv intressant.
En del av denna undervisning finns gratis att lasta ned från Internet.

Hearts Center™ erkänner tidigare rörelser sponsrade av Det Stora Vita Brödraskapet och dess
Budbärare och alla andra som på något vis arbetar för Brödraskapet. Mästaren Saint Patrick gav den 17
mars 2006 en diktering genom David C. Lewis där han pratade om detta ämne. Som ni ser är det mycket
relevant för den andligt intresserade och Saint Patrick tar upp flera områden av betydelse:
”Kära vänner, jag vill klargöra de Uppstigna Mästarnas ståndpunkt gällande andra dispenser som har
varit ett sätt att förmedla vår visdom och våra ord. För emellanåt tenderar även våra bästa lärjungar,
genom att de ändrar sitt paradigm, att förstöra tidigare referenser i deras eget sinne, eller att kritisera
några i andra andliga organisationer som inte har uppfattat saker som de själva har gjort, eller att
rättfärdiggöra sin egen ståndpunkt genom ett mänskligt perspektiv vilket fortfarande är subjektivt.
Sålunda vill jag föra till protokollet att tidigare dispenser som givits till olika organisationer och som
fortfarande existerar och är aktiva i denna världen, är fortfarande viktiga för oss med deras arbete att
bringa många andliga sökare till en högre andlig nivå. Och ni som vet historien om det Vita
Brödraskapets arbete, vet att dessa inkluderar dispenser som beviljades av de Kosmiska råden på
begäran av vissa Uppstigna och icke Uppstigna Mästare som ni känner, nämligen; Theosophical Society,
Saint Germain Foundation (eller I AM Activity), Agni Yoga Society, Bridge to Freedom, Self Realization
Fellowship, Omraam Mikhael Aivanhovs lära, som gavs ut i Frankrike och i andra länder, Summit
Lighthouse/Church Universal and Triumphant och nu HeartsCenter Rörelsen.
Var och en av dessa dispenser blev påbörjade för att bringa de Uppstigna Mästarnas arbete att förse
mänsklighetens yttre medvetande med Brödraskapets inre mysterier, vilka tidigare hållits i hemlighet för
dem som uppnått en nivå av inre andlighet och kunskap. Så därför ber vi alla att hedra, respektera och
ge full vördnad för den undervisning som är utgiven av dessa gudomligt godkända organisationer och
dess budbärare som vi har fått leveranser utförda av, oavsett mänskliga svagheter hos någon av
budbärarna.
Var och en av dessa organisationer är fortfarande en värdefull utpost för de Uppstigna Mästarnas
instruktioner till världen, vilka når en viss publik av ljusbärare som kan acceptera kosmisk sanning genom
de speciella ord och meningar som finns i en viss dispens. Låt det bli känt att vi arbetar genom ett flertal
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andra andliga lärare som inte har etablerat en stor organisation eller stort sällskap. Dessa är stora ljus
på jorden, som vi är beroende av för att hålla balansen av ljus, på många nivåer.
Detta är vår nuvarande ståndpunkt, godkänd av min Guru Sanat Kumara, så att alla ska få veta
sanningen och att dessa sanningar kan hjälpa dem att sätta dem fria! Oavsett vad den mänskliga
opinionen tycker, så går vi framåt och tänker fortsätta med det, och även om det skulle behövas, bortom
de nuvarande namngivna organisationerna. Att ange att någon dispens är det slutliga ordet från oss är
dårskap, för hela universum ändras ständigt. Må den levande sanningen alltid vara med er, när ni
strävar efter att se livet som vi gör.
Alltid med er för ett nytt paradigm i kosmisk vision, JAG ÄR Saint Patrick.”

Theosophical Society
Theosophical Society bildades 1875. Här nedan kan du läsa något av Mästaren El Moryas kommentarer i
anknytning till detta som gavs genom Budbäraren Geraldine Innocente på 1950‐talet. (Morya,
September 1952, The First Ray, (reprinted: Mount Shasta, California: The Ascended Master Teaching
Foundation, 1986) pages 32 – 33)
”Efter grundandet av ett Fokus i den Västra hemisfären i början av 1800‐talet, underrättade Lord
Maitreya till de olika Chohan att det var dags att föra kunskapen om Hierarkin till människornas sinnen.
Det var dags för Mästarna, som hade koncentrerat sin uppmärksamhet i Öst, att stiga in i det
västerländska medvetandet. Han drog därmed upp riktlinjerna, på det eleganta, tilltalande,övertygande
och magnifika sätt som är hans, för det som ni känner till som Teosofi.
Han sa att vissa livsströmmar kunde komma att inkarnera och att de av oss som var nära dessa
människor, kunde ta steget genom slöjan och för de inkarnerade lärljungarna öppna dörren till en
förståelse av vår närvaro…
Helena Blavatsky – naturligt intonerad till våra vibrationer genom sekler av inre kontakt, och många
inkarnationer i fysisk kropp kännetecknade av samarbete och tjänande – blev mediet genom vilket vi
förde kunskap om Mästarna till folket. Genom stora ansträngningar och användandet av många
fenomen lyckades vi nå ett begränsat antal livsströmmar och öppnandet till västs medvetande
påbörjades.
Så genom vänlig assistans från Karmiska Rådet fick många vackra andliga själar, som erfarit mycket
medveten kunskap om det Inre Ljuset, i uppdrag att inkarnera i västerlandet. Och dessa blev våra
”utposter” att föra vidare den initiala ansträngningen som vi, i hopp, hade påbörjat.
Sålunda var Teosofins initiala ansträngning född. Karmiska Rådet gav oss en särskild energimängd att
använda som livsströmmarna inte hade förtjänat, och Kuthumi, jag själv och Maha Chohan ansträngde
oss att använda energin på bästa sätt. Vi gav den till Blavatsky och grundarna som komplement till deras
egen tro och visdom. Vi gav till henne krafter som att kunna precipitera och skapa fenomen, allt för att
tilltala sinnena…”
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Detta visar att Mästarna och deras undervisning inte blev mottagna med öppna armar när de försökte
att komma in här i Väst. Man kan märka att för att övertyga människor om det andliga perspektivets
relevans, så gav Mästarna krafter till vissa personer att göra mirakel, även om de inte andligt sett hade
gjort sig förtjänade till denna kraft. Även om Teosofin hade en trång födsel, så gavs rätt så mycket
undervisning genom The Theosophical Society. På hemsidan finns en mängd tillgängliga resurser som
kan laddas ned gratis.
Där blir det sagt att syftet med organisationen är att vara ”en världsomspännande sammanslutning av
män och kvinnor hängivna att höja mänskligheten genom en bättre förståelse av livets enhet och denna
princips praktiska tillämpning. Grundat i New York City 1875 av Helena P. Blavatsky, Henry S. Olcott,
William Q. Judge, och många andra, är det ett uttryck för en andlig och utbildande rörelse som varit
aktiv i alla tider.”

The Self Realization Fellowship
Self‐Realization Fellowship grundades i 1920 av Paramahansa Yogananda. (1893‐1952) Self Realization
Fellowship publiserar Yoganandas undervisning. Han var den förste indiske andliga lärare som
permanent bodde i Västvärlden. Hans bok Autobiography of a Yogi har introducerat många för yoga och
meditation.

Agni Yoga Society
Agni Yoga Society bildades år 1920 av Nicolas och Helena Roerich. På deras hemsida blir det sagt att
deras undervisning är ”en syntes mellan gamla österländska tankesätt och modernt västligt tänkande
och en bro mellan det andliga och det vetenskapliga.”
”I skillnad mot tidiga yogainriktningar, är Agni yoga inte en väg bestående av fysisk disciplin, meditation
eller askes – utan av övningar i det dagliga livet. Det är yogan om eldens energi, om medvetande, om
ansvar och riktad tanke. Den lär att det planetära medvetandets evolution är en påträngande
nödvändighet och, genom personlig strävan, en uppnåbar aspiration för mänskligheten. Den betonar
Ljushierarkins existens och hjärtats center som länken till Hierarkin och de bortre världarna.”
Mästaren El Morya stod bakom mycket av det som frigjordes genom Agni Yoga Society. All deras
undervisning finns att ladda ned på deras hemsida.

I AM Activity (Saint Germain foundation)
Denna dispens var primärt resultatet av Mästaren Saint Germains ansträngningar. Under denna dispens
erbjöds träning i konsten att göra åkallan (dekret) och att rikta strålar av ljus för att upplösa den
kollektiva disharmonin av männskliga tankar och känslor.
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Mästaren Morya fortsätter (The First Ray, reprinted: Mount Shasta, California: The Ascended Master
Teaching Foundation):
”Under 1900‐talets gryning träffades Lord Maitreyas råd igen. Ånyo erbjöds energi för att assistera
mänskligheten till en användbar kunskap om Lagen och Hierarkin. Denna gång bestämde vi oss för att
det inte skulle vara fenomen utan utstrålning och känsla som skulle tillförsäkra oss bröder och systrar
villiga att vara oss själva i formens värld. Jag har till det yttersta av min förmåga stått bakom Mästaren
Saint Germain i hans ansträngningar att införa en förståelse av Lagen till folket. Vi är nöjda och
välsignade, för att i detta sekel så har inte bara kunskapen om lagen blivit tillgänglig, utan också
metoden genom vilken de studerande kan bidra med sina energier till den mängd som det Karmiska
rådet tillät oss. Detta har givit oss mer att arbeta med…”
Man kan säga att under denna dispens blev det ett skifte från att producera observerbara fenomen, till
att de andligt intresserade skulle känna utstrålningen från Mästarna och att de skulle själva vara med på
ett andligt arbete. Resultatet av detta blev som det sagts ovan: ”Detta har givit oss mer att arbeta med”,
vilket betyder att den andligt intresserade är mer medskapare och inte bara mottagare.
Under denna dispens kom ny, detaljerad undervisning som före den tiden inte var känd utanför
Mästrarnas eteriska retreats. Denna kunskap inkluderade

Den individualiserade identiteten i Gud; JAG ÄR Närvaron
Användningen av den violetta flamman
Användningen av Guds namn JAG ÄR DEN JAG ÄR i dekret och åkallan.
Undervisningen om varje individs himmelsfärd
Dikteringar från de Uppstigna Mästarna som gavs genom Budbärarna till många åhörare.

Hur I AM Movement startade
Saint Germain kontaktade Guy och Edna Ballard. Guy Ballard träffade Saint Germain 1930 på Mount
Shasta i Californien. Ballards upplevelser är nedskrivna i boken The Magic Presence skriven av Guy
Ballard under pseudonym Godfre Ray King. Boken beskriver förutom mötet med Saint Germain, också
möten med Daniel Rayborn, Rex och Nada Rayborn, Bob och Pearl Singelton och många andra. Boken
skildrar t.ex. deras resa till Europa, Egypten och Indien blandat med undervisning från Saint Germain och
andra Mästare. Många tycker att denna bok är mycket läsvärd! Guy och Edna Ballard nådde flera hundra
tusen personer genom sina föredragsturnéer runt om i USA. Totalt gavs 3834 dikteringar genom dessa
Budbärare. Några av de dikteringarna publicerades i magasinet The Voice of the I AM och i böcker.
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The Briidge to Fre
eedom
Ascended
d Master Teacching foundattion är en hem
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t
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on ville ta emo
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övningar under ett år. Efter den tideen kom han tillbaka
från Mästtaren Maha Chohan.
C
Officiiellt blev hon Budbärare när The Bridgee to Freedom startade 17 juli
1951. Gerraldine Innoce
ente var Budb
bärare fram till
t sin död 21 juni 1961.

Master Morya
M
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S
Califo
ornia: The Asccended Masteer Teaching
Foundatio
on) tillade följjande om Thee Bridge to Frreedom:
”…Jag harr nu mottagitt från Karmiskka rådet ett begränsat
b
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nstränga mig
g för
att ge mä
änniskorna förrdelen av Brö
ödraskapets in
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Detta kom
mmer inte på något sätt sttå i konflikt med
m de tidigarre instruktioneer som givits, bortsett från
n
vissa speccifika fall, därr viss personlig
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gat sanningen
n. Jag skall an
nstränga mig att ge en korrrekt
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ng av Lagen. Det
D är mitt en
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ns ljus…”

Omraam
m Mikhael Aivanhov
v
Omraam Mikhaël Aïvanhov föddes år 1900 i Serb
btzi, Bulgarien och dog
mber 1986 i Frrankrike. Han var en Mästaare i tradition
nen av det
25 decem
Universella Vita Brödraaskapet. Hanss undervisnin
ng är rotad i den kristna
traditioneen men från ett
e esoteriskt perspektiv. Mästarna
M
Lanello och El
Morya sägger om honom
m genom Bud
dbäraren Davvid C. Lewis:
(Lanello och
o El Morya May 24, 2007
7 genom Daviid C. Lewis) ”V
Vi har givit
er mästarren Omraam Mikhael
M
Aivanhovs undervvisning till er, för denna
undervisn
ning komplettterar och fullg
gör i mycket vad
v Brödraska
apet alltid
har vision
nerat för Jordeen. Att ni läseer denna undeervisning dag
gligen i era
hem, att ni
n assimilerarr självaste ljussessensen av Mästarens orrd, att ni
tar del av dessa budskkap dagligen, veckovis eller månadsvis är
ä på sätt
och vis avvgörande för den
d fortsatta missionen.”

Omraam Mikhael Aïvanhovv

Moder Maria sa 6. sep
ptember 2005
5 genom David Lewis:
manar er att studera
s
den Uppstigne
U
Mä
ästaren Omra
aam Mikahel Aivanhovs
A
livv. Genom att läsa
l
”Jag uppm
om hans liv,
l kommer ni
n att upptäckka en som verrkligen bemässtrade konsteen att inte barra bilokera, uttan
stå i djup förening
f
med
d naturens kra
after, kosmiskka krafter, ko
osmiska varelsser och ljusflö
ödet från den
n
Stora Central Solen som
m ger näring åt livet för evvigt på denna
a planet.”
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Du kan lässa om hans livv och något av
a hans underrvisning i böckerna The Myystery of Ligh
ht: The Life an
nd
Teaching of Omraam Mikhael
M
Aivan
nhov , A New Earth, The Seeeds of Happiiness, Daily Meditations
M
occh
nto the Invisib
ble: Intuition,, Clairvoyancee, Dreams
Looking in

The Sum
mmit Ligh
hthouse/ Church Uniiversal an
nd Triumph
hant
The Summit Lighthouse grundades i 1958 av Markk L. Prophet. Han
s
fram tilll sin död i 1973.
blev Budbäärare och funggerade som sådan
Hans fru Elizabeth Claree Prophet fungerade som Budbärare
B
fråån
1964 fram till 1999 då hon
h drog sig tillbaka på gru
und av Alzheim
mer’s
sjukdom.
Undervisningen som gaavs utvecklade på många områden det som
hade givits till tidigare rörelser.

Målningg på Elizabeth C. Prophet

Mark och Elizabeth Pro
ophet publicerrade mer än 75
7 böcker och
h
C
Prophet har föreläst i mer än 150 städer på 6
Elizabeth Clare
kontinenteer. Hon genom
mförde även en
e föredragstturne i Europ
pa
1985 då ho
on besökte allla huvudstädeer i Norden och
o höll föredrag.
Hon besöktte även Sverige 1984 och 1985. The Su
ummit Lightho
ouse
har en sven
nsk hemsida och
o ett förlag som har översatt litteratu
ur
från The Summit Lightho
ouse till svensska.

The Hearts Cente
er™
Efteer att Elizabetth Clare Prop
phet på det ytttre planet drrog sig tillbakka,
börrjade Mästarn
na under 2004 att kommunicera genom
m David Lewiss.
Derras syfte var ursprungligen
u
n att The Sum
mmit Lighthou
use skulle
god
dkänna David
d Lewis autenccitet som Bud
dbärare. Mästaren Lanello
o
diktterade 33 breev ,( som finn
ns översatta tiill svenska), genom
g
David Lewis
som
m presenterades för äldre rådet i Summ
mit Lighthousee/ Church
Universal and Triumph
hant. Dessa väägrade att godta dessa meeddelanden som autentiskka. Det gjordee att
s
en ny rö
örelse med en Budbärare som Mästarn
na kunde anväända.
The Heartts Center bildades för att skapa
Mästaren Saint Germaain säger om den
d nya rörelsen och var och
o ens roll i denna
d
tid: (Saaint Germain 22
april 2006
6 genom David C. Lewis)
”..Såledess, startades deenna andliga ljusrörelse fö
ör ett antal årr sedan i med
dvetandet hoss många
Uppstigna
a Mästare, fö
ör vår tidigaree dispensation
n av ljus medg
gav inte längrre att våra avvsikter och deess
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innebörd kunde fullföljas, så genom ett medvetet beslut gavs några möjligheten att bära upp denna
dispens genom en aktiv och nu gällande Budbärare att fortsätta framåt med denna rörelse av ljus, kära
hjärtan.
Nu har ni en möjlighet att genom denna dispens skapa en ny vibrerande och medveten värld, där ni är
mer intonerade till vår nuvarande förståelse som vi ser den som Uppstigna Mästare, att människorna
måste röra sig i riktning och i flödet mot den pågående uppenbarelsen som har givits för att bäras av
våra studerande och elever i världen av materia.
Därför är ni var och en kallade som en budbärare av ljus, en tjänare av kosmisk eld. Och vi har gjort det
möjligt genom en ny modell i denna andliga aktivitet att ge resurser till var och en att nå så högt som
den önskar i andligt medvetande och för att utveckla själen inför den slutliga segern i himmelsfärden och
för den fortsatta dispensen för allt liv. Därför har vi brett ut våra vingar och beslutat att många, och inte
endast ett fåtal, skall få bära en mantel av eld åt oss på Jorden. Således kan ni ta emot denna mantel
som en gåva som vi erbjuder er genom ert flitiga studerande, genom er uppmärksamhet på våra ord, och
er personliga relation med någon eller flera av oss Uppstigna Mästare, som sponsrar er både individuellt
och genom olika Hearts Centers och Heartfriends‐grupper runt om i världen.
Vi måste ha många eldar brinnande runt Jorden för att upprätthålla genom den väldiga antahkaranan
balansen för Jordens rotation mot den Gyllene Tidsåldern som vi alla strävar efter. För detta behövs det
många och inte ett fåtal, samt vissa fokus i olika länder. Så vi har beslutat att inte bara skicka dessa
Budbärare utan även många av er till olika platser på Jorden för att förankra och sprida vårt ljus genom
era auror, genom era chakras, välsignade genom helig åkallan och den heliga vetenskapen av mantra
som ni hängivet utför dagligen.
Därför har vi sänt dessa Budbärare och en del av er på pilgrimsfärder, vilket vi kommer att fortsätta att
göra för att förankra ljuset på olika punkter runt jorden, genom att sätta frön med kosmisk ljussubstans,
som får denna dispens att gro i hjärtat och i sinnet hos alla de som dagligen ökar sin intonation med sin
gudomliga verklighet. Vi söker genom denna nya möjlighet på olika vägar och sätt att nå många fler på
Jorden genom att sända ut en daglig och innehållsrik sändning (via internet), för att så många som
möjligt ska höra våra ord och förenas i denna dispens genom att harmonisera sina hjärtan med varandra
i sina dagliga böner. Det är en sak att spela in en röst för framtiden, men det är en helt annan sak att
dagligen förnya den heliga elden genom hjärtat, huvudet och handen i denna pågående dispens. Därför
måste ni dagligen klättra uppåt och framåt, utveckla, förändra och omvandla. För det är universum och
den sjunde strålens natur som jag kommer med, älskade hjärtan.
Ni håller på att bli sammanfattade med de stora varelserna av ljus som ni redan är på inre nivåer. Hela
denna process är att komma ihåg den första orsaken, er ursprungliga kärlek och varför ni skickades ut
som en gnistrande själ för att utvecklas i tid och rum.
Tiden går vidare. Sanden skiftar. Tidvattnet stiger. Och allt fler måste få höra sanningen som vi kommer
med för att Jorden ska kunna bibehållas som en plattform för alla livets evolutioner. Var och en av er är
nyckeln och ni har fått många nycklar, både personligen och för utveckling av denna Hearts Centers
aktivitet. När var och en av er uppfyller er del som ni har lovat på inre nivåer, kommer detta arbete att
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accelerera och vi kan ansöka om ännu högre dispenser av ljus och energi för att hjälpa många fler på
jorden till sin seger. När ni dagligen tillämpar denna undervisning ni mottar, fullfölj era uppdrag och gå
uppåt och framåt, då kommer belöningen för era insatser att ge er möjligheten att kontakta fler
människor med dessa sanningar.
Vi tackar var och en av er som har varit trogen, som har strävat efter att bli ordet på alla sätt. Och trots
att våra Budbärare i denna rörelse ibland stapplar eller inte alltid uppfattas som perfekta i sitt yttre eller
då de talar, så är deras hjärtan rena och sammanlänkade med våra genom att de heligt ger sina liv, för
ni har sett och bevittnat deras dagliga hängivenhet, att offra sig för var och en av er, med avsikt att hålla
balansen. Och deras vittnesmål, vilket är vårt vittnesmål, intygar jag Saint Germain som sant och värdigt
denna dag.
Jag sänder en spiral av eld från mitt hjärta till varje själ av ljus på Jorden. Det är ett ämbete, O
människosjälar, att sträva för er själs frihet. Möjligheten har givits till er vid ett flertal tillfällen i historien
och nu åter igen i denna inkarnation, i detta liv för att fatta rätt beslut gällande ert Karma och Dharma,
och för att frigöras från återfödelsens hjul och att åter förenas med er egen Guds‐närvaro.”
Förhållande mellan rörelser sponsrade av Mästarna.
Tyvärr så är verkligheten att det inte finns något samarbete mellan de flesta av dessa rörelser. När nya
Budbärare har kommit till så har den tidigare rörelsen som Mästarna använde inte godtagit den nya
rörelsen som autentisk.
Ett exempel kan illustrera detta. När Budbäraren Mark Prophet lämnade The Bridge to Freedom och
började som Budbärare i den nya organisationen The Summit Lighthouse, genomfördes en undersökning
publicerad i mars 1959 av Bridge to Freedom Journal. Slutsatsen var att 99% av läsarna av denna journal
inte trodde att Mark L. Prophet var en äkta Budbärare.
För många som har känt Mark L. Prophets undervisning genom The Summit Lighthouse låter detta
märkligt och man tänker. ”Hur kunde de undgå att se äktheten?” Det man kan lära av det, är att när man
har varit inom en rörelse i en viss tid, kan det bli en trygghetzon som gör att man inte vill eller kan ta till
sig möjligheten att det Stora Vita Brödraskapet kan ändra sina planer och gå vidare. Då är det
komfortabelt att stanna kvar i det gamla utan att verkligen undersöka den nya dispensationen.
Mästaren Dr. Burns säger något om detta: (Dr. James Burns November 19, 2006 genom David C. Lewis)
”Jag säger att när en ny dispens av nödvändighet framträder, vari Uppstigna Mästare har mottagit
eldslöften, då ska du axla denna nya förståelsenivån. För den kommer att ge dig den bästa möjligheten
för utveckling på din väg som du kan ha på Jorden vid din nuvarande förståelse‐ och uppnådda nivå. “
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