EU SOU a Chama Violeta
Que atua em mim e reluz
EU SOU a Chama Violeta
Só me submeto à luz
EU SOU a Chama Violeta

Cósmico poder, farol
EU SOU a Chama Violeta
Radiante como o sol
EU SOU a luz de Deus
A toda a hora brilhando

EU SOU o poder de Deus
Que a todos vai libertando. (repetir 3 vezes)

Aprenda a usar a Chama Violeta para
Cura e Transformação dessa dádiva de
Deus

A Chama Violeta é uma ferramenta divina de
transformação, apaga e dissolve os erros cometidos pelos
filhos de Deus, transmuta estados mentais depressivos
em um estado mental alegre e tranquilo. Ela é mágica e
alivia a dor física, emocional e mental.
A Chama Violeta é o instrumento da alquimia divina, cujo uso constante acelera a
vibração do nosso campo energético, assim, contribui para a ampliação da nossa
consciência espiritual. Por meio dela, perdoamos a nós mesmos e todos aqueles que,
por desconhecimento das leis da vida, nos prejudicaram. Dissolve os véus de ilusão e
ignorância, trazendo, à Luz, a Verdade divina.

Conhecida também como a Chama do Perdão, da Compaixão,
Misericórdia e da Libertação, a Chama Violeta representa a
vibração do Espírito Santo.

Essa chama é a expressão do Sétimo Raio, que une matéria
e espírito.
A chama violeta atua em:
pessoas, casas, automóveis, objetos, cidades, países e todo o
planeta.
Seus principais benefícios são:
tratar doenças, amenizar sofrimentos, curar traumas, limpar carmas negativos,
medos e ajudar em dificuldades.

O medo, em seus aspectos sutis, é o sentimento predominante na
humanidade de hoje, e é a larga porta aberta pela qual a forças
inferiores mantém seu controle junto à personalidade e fazem seu
trabalho destrutivo.
O Carma negativo é criado quando mal utilizamos a energia que recebemos de
Deus com nossos pensamentos, sentimentos, palavras e atos negativos. A cada
minuto estamos criando Carma positivo ou negativo. Quando qualificamos a nossa
energia com rancor, ressentimento, ódio, tristeza, medo, crítica, condenação ou
julgamento, citando apenas alguns dos tipos de má qualificação de energia, ela fica
muito pesada para subir a Deus, de onde veio.

Qualidades Divinas do Fogo Violeta
Perdão:
É o Amor em ação. A Lei do Perdão é a manifestação
de total Unidade de Consciência e Reverência por
toda a VIDA. Perdoar significa que tentamos
compreender como as pessoas são motivadas a agir.
É compreender o poder que o medo, a dúvida e os
maus hábitos mentais tem sobre as pessoas.
Também é compreender que a Luz do Cristo vive no
coração das criaturas e pode penetrar e iluminar as
suas mentes.

Qualidades Divinas do Fogo Violeta

Misericórdia e Compaixão
O Amor em ação deseja levar afeição para
todos: indiscriminadamente. Isso acarreta
uma bondade muito além daquela “justiça
imparcial”. Há uma REALIDADE DIVINA
que não julga nenhuma experiência. É o
conhecimento de que todas as expressões, em
todas as dimensões, estão e sempre estarão
em UNIDADE COM DEUS.

Qualidades Divinas do Fogo Violeta
Justiça
No Amor em ação do FOGO VIOLETA CÓSMICO
está o retorno do Sagrado Cristo Interno, que
perdoa e transmuta agora toda injustiça que foi
contraída durante o reinado do ego humano,
restaurando todos os aspectos da VIDA à Inocência
Original de seu PLANO DIVINO.

Qualidades Divinas do Fogo Violeta
Transmutação
O Amor em ação deseja, também, desfazer completamente
todo o desequilíbrio, porque tudo menor que o amor é
temporário. Ele clareia o caminho para que o Fogo Violeta
alcance os átomos e elétrons que estejam necessitando de
purificação, acelerando suas órbitas e frequências em
direção ao PADRÃO DIVINO, a fim de expressá-lo. Uma
vez que a forma etérica seja reconstituída, a manifestação
física irá, automaticamente, apresentar-se segundo este
PADRÃO DIVINO.

A Chama Violeta é o antídoto que
dissolve os enganos da falsa
identidade (ilusões humanas), até
mesmo as leis da velhice e da
morte.
Não destrói; liberta átomos e
moléculas do espesso revestimento
de imperfeição humana e
restabelece a PERFEIÇÃO DIVINA
da Alma e o seu desejo original de
integridade.

Onde quer que estejamos, podemos experimentar a
ação da Chama Violeta percorrendo as nossas
veias, penetrando o sistema nervoso e o cérebro atravessando as páginas de lembranças
subconscientes com, talvez, milhares de anos.
Quando invocado, o Fogo começa
instantaneamente a desintegrar partículas
indesejáveis de pensamentos, sentimentos, palavras
e ações que podem estar preenchendo os vastos
espaços entre os elétrons e o núcleo dos átomos com
uma massa espessa, que pode ter a dureza do
cimento ou ser pegajosa como o melaço.

Arcanjo Zadkiel fala: “O maior passo que
uma pessoa pode dar para o seu
progresso individual é o uso constante da
Chama Violeta. Ela é a panaceia para
qualquer dúvida e medo. Os anjos da
Chama Violeta vêm para junto de você.

Mantendo as palmas das mãos
estendidas, eles dirigem um feixe do
raio violeta através dos seus corpos e
da sua aura. À medida que esse feixe
atravessa o seu ser, ele vai
vaporizando as condições negativas.
Elas desaparecem literalmente do
coração e da mente.”

Empregai alguns momentos, visualizando-vos em
pé, dentro de um pilar de Fogo Violeta subindo
desde os pés até alguma distância do alto da
cabeça, e estendendo-se pelo menos um metro de
cada lado, em volta do corpo. Mantende este
quadro o mais que puderdes, confortavelmente, e
senti a Chama, que é o Poder Purificador do Amor
Divino, penetrando em cada célula do vosso corpo.
Isto dissolve todas as substâncias impuras e
desnecessárias nas células, purificando e
iluminando, desse modo, a consciência.

A sujeira está tão espessa em seu campo áurico que vocês
não veem mais a sua luz , não escutam mais os sussurros
de sua alma, então qual a solução para isso?
A solução é simples, é manter um hábito, uma disciplina…
assim como meditar todos os dias… assim como escovar os
dentes após as refeições, vocês podem planejar usar a
chama violeta diariamente, então assim não deixarão a
sujeirinha áurica acumular e se sentirão sempre mais
leves e mais livres, estarão mais puros e com os sentidos
mais e mais conectados com seu campo eletromagnético,
sua luz estará livre para brilhar e transbordar por onde
forem…

Todos os problemas da economia, da ecologia e do
governo podem ser resolvidos, diz Saint Germain, “se
durante escassos dez minutos por dia entrardes no
mais fundo de vós próprios para ir ao encontro do
vosso SER DIVINO, para meditar e usar a Ciência da
Palavra Falada recitando o “Mantra” do homem livre:
EU SOU UM SER DE FOGO VIOLETA
EU SOU A PUREZA QUE DEUS DESEJA!

“Este é o Meu Mantra, que vos ofereço para a vossa
Iniciação na Era de Aquário”.

CURA PESSOAL
1º Passo – Peça ao seu Eu Superior que manifeste a Chama Violeta dentro do seu
corpo. Visualize uma bola de fogo violeta entrando em seu chacra coronário e
preenchendo todo o seu corpo.
2º Passo – Traga a Chama Violeta através do seu chacra cardíaco para girar em
torno de você e envolver o seu corpo físico, emocional, mental e espiritual.
3º Passo – Peça à Chama Violeta para transmutar tudo o que você deseja que
seja mudado ou eliminado de sua vida. Isto pode ser feito afirmando de forma
específica, ou usando uma frase que abranja tudo, tal como: “Transmute tudo e
qualquer coisa que esteja no caminho da minha ascensão, em todas as
dimensões, em todos os níveis, através de todo o tempo e espaço, passado,
presente e futuro.”
4º Passo – Mude a negatividade em Luz Divina e preencha o seu corpo. Neste passo muito importante e frequentemente
omitido, você preenche o vazio, ou “buracos” deixados para trás pela negatividade que você transmutou, com a energia de uma
frequência mais elevada. Por exemplo, você pode pedir que a negatividade seja transmutada em qualidades positivas
específicas, tais como a paz, a prosperidade, etc., ou pode trazer uma cor de frequência elevada, tal como a Luz Dourada da
Consciência Crística.

CURANDO OS RELACIONAMENTOS

O método é semelhante ao da cura pessoal, com uma ressalva
importante, que é a que nunca se deve ignorar o livre arbítrio do outro.
Ninguém tem o direito de transmutar totalmente ou remover o Karma
ou questões não resolvidas da outra pessoa, sem o seu consentimento.
Nós como seres humanos aprendemos e evoluímos através de nossos
problemas e dificuldades. Nunca deveríamos privar ninguém do seu
processo de aprendizagem, removendo o que percebemos como os seus
problemas.
Preparação: Em primeiro lugar realize a Cura Pessoal (acima ) em si
mesmo. Entre em Meditação com o seu Eu Superior. Convide a pessoa
com quem deseja trabalhar e o Eu Superior dela para se unir à
meditação. Visualize-a sentada perto de você com o Eu Superior dela de
pé atrás dela, e o seu Eu Superior de pé atrás de você.

CURANDO OS RELACIONAMENTOS
1º Passo – Traga a Chama Violeta. Peça ao seu Eu Superior e o da outra pessoa
que faça com que a Chama Violeta se manifeste dentro dos seus corpos.
2º Passo – Gire a chama dentro e ao redor dos seus corpos. Visualize a Chama
Violeta envolvendo e circulando os seus corpos, como se estivessem em uma
grande bola de chamas.
3º Passo – Peça à Chama Violeta que transmute “todo o Karma negativo, todas as
dificuldades e problemas entre vocês, tanto quanto a lei permita, na medida em
que cada um esteja disposto a liberar neste momento, de acordo com o seu livre
arbítrio, em todas as dimensões, em todos os níveis, através de todo o tempo e
espaço, passado, presente e futuro.”
4º Passo – Transforme a negatividade em Luz Divina e preencha os seus corpos.
Peça que tudo o que vocês liberaram seja transmutado em algo benéfico. Eu
recomendo que selecionem a luz rosa suave do amor incondicional. Peça que ela
entre em seus corpos e envolva vocês dois em uma bola de luz rosa, pois o amor
realmente cura tudo.

INVOCAÇÃO DA CHAMA VIOLETA PARA A TERRA
Isto ajuda todo o planeta a erradicar a negatividade e ajudar
a Terra com a sua própria ascensão. Ainda que vocês estejam
somente removendo uma pequena parcela da densidade a
cada cura, vocês estão ainda dando um enorme serviço ao
planeta. Como com a Cura dos Relacionamentos, os efeitos
benéficos se acumularão a cada vez. Esta é uma excelente
Invocação para ser feita em pequenos ou grandes grupos.
Preparação: Comece com a Cura Pessoal da Chama Violeta
em si mesmo. Então visualize a Terra a sua frente como uma
bola flutuando no espaço.

INVOCAÇÃO DA CHAMA VIOLETA PARA A TERRA
1º Passo – Traga a Chama Violeta à Terra. Peça à Chama Violeta
que entre nas profundezas do núcleo da Terra, preenchendo
todo o planeta.
2º Passo – Gire a chama dentro e ao redor da Terra,
estendendo-a consideravelmente, de modo que ela envolva os
corpos emocionais, mentais e espirituais do planeta.

3º Passo – Peça à Chama Violeta que transmute a negatividade
do planeta, sempre acrescentando: “tanto quanto a Lei permita e
em respeito ao livre arbítrio de todos.”
4º Passo – Mude a negatividade em Luz Divina, trazendo-a
para dentro e ao redor de toda a Terra.

INVOCAÇÃO DA CHAMA VIOLETA PARA A TERRA
Em nome da minha amada Presença do EU SOU e da Chama Trina em meu
coração, eu chamo agora pela luz violeta do coração de Saint Germain, Santo Irmão
da humanidade. Purifica o nosso planeta Amado Chohan da Liberdade, eleva
agora a consciência dos humanos de boa vontade:
Saint Germain amado Mestre, Luz Violeta radiante. Purifica nosso mundo, com Justiça e Liberdade.

Saint Germain oh Mestre Ascenso, orienta a humanidade. Purificação sagrada; amor, perdão e caridade.
Saint Germain consome agora, nossos erros do passado. Leva todo o nosso povo, aos mistérios desvelados.

Saint Germain Chohan Violeta, mostra todos os caminhos. Traga Luz, traga a verdade, o saber e a realidade.
Coda - Chama Violeta Liberta, Purifica e Ilumina. Saint Germain e Pórtia, a Nova Era se Aproxima.
Selamento - Que a Poderosa Presença EU SOU em mim, sele toda energia agora magnetizada, para que seja
utilizada de acordo com a vontade de Deus e somente a vontade de Deus. Assim seja, em nome do Pai, da
Mãe, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Invocação:
“Poderosa Presença EU SOU, por favor, traga a Chama Violeta para que
se manifeste na Terra agora. Preencha todo o planeta com a sua bela
Chama Violeta da paz e harmonia, de transmutação e liberdade.
Que a Chama Violeta se espalhe em todos os corpos da Terra, envolvendo
o corpo mental, emocional e espiritual dela, banhando o nosso planeta na
bela e suave Chama Violeta.

Chama Violeta, por favor, transmute toda a negatividade, o controle
indevido, a ganância, a corrupção, o egoísmo, a pobreza, a doença, a raiva
e o medo de nossa maravilhosa Mãe Terra e de todos os seus habitantes,
tanto quanto a Lei permita e em respeito ao livre arbítrio de todos.

Amada Chama Violeta, transforme tudo o que foi transmutado na bela
luz e raio rosa do amor incondicional. Banhe o planeta com ela agora,
preenchendo-a total e completamente, e a envolvendo também. Por favor,
adicione a isto a luz (raio) azul pálido suave da paz, da calma e da
harmonia. Em seguida o raio verde esmeralda da prosperidade, da
abundância e da vida mortal, e então sele tudo com a Luz Dourada da
Consciência Crística.

Deixe a Luz Dourada se unir e se fundir à Luz rosa, azul e verde, elevando
as qualidades de todos aqueles raios ao nível mais elevado possível, o da
Consciência Crística. Mantenha estas cores e os nossos desejos para o Céu
na Terra e a paz e a prosperidade para todos, eternamente.
Obrigada Deus Pai-Mãe, nossa Fonte Celestial, Tudo O Que É, Eu Sou O
Que Eu Sou.”

