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Jak używać Fioletowego Płomienia – 9 kroków
Dziewięć kroków wprowadzających Fioletowy Płomień
do działania w twoim życiu
1. Każdego dnia przeznacz czas na mówienie dekretów fioletowego płomienia.
Możesz mówić dekrety fioletowego płomienia gdziekolwiek i kiedykolwiek – w swoim
samochodzie, podczas wykonywania prac porządkowych lub przed pójściem spać. Zwykłe
powtarzanie mantry fioletowego płomienia, ilekroć czujesz się spięty, zmęczony lub poirytowany
może dokonać istotnej zmiany. Jednak największą korzyść z fioletowego płomienia odniesiesz
wówczas, gdy przeznaczysz co najmniej piętnaście minut dziennie na dekretowanie bez przerwy.
Najlepiej dekretować w miejscu przeznaczonym do pracy duchowej, takim jak kaplica lub
dobrze oświetlone, czyste i przewietrzone pomieszczenie. Słabe oświetlenie, kurz, nieporządek
i nieświeże powietrze hamują przepływ duchowej energii.
Na swoim ołtarzu możesz umieścić świece, kryształy, kwiaty i fotografie świętych,
Wniebowstąpionych Mistrzów oraz tych, których kochasz.

2. Rozpocznij sesję fioletowego płomienia modlitwą.
Zanim zaczniesz mówić dekrety, odmów modlitwę lub inwokację, prosząc
Wniebowstąpionych Mistrzów, anioły i elementale, aby przyszły ci pomóc.
Elementale to duszki przyrody – ognia, powietrza, wody i ziemi – odpowiedzialne
za opiekę nad naszą planetą. Elementale reprezentujące żywioł ognia zwane są salamandrami;
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powietrza – sylfami; wody – nimfami; a ziemi – gnomami. Są one bardzo szczęśliwe mogąc
pomagać nam oczyszczać fioletowym płomieniem zarówno nasze aury, jak i planetę.

3. Przywołaj ochronę przed rozpoczęciem pracy z fioletowym płomieniem.
Mistrzowie
nauczają,
że
kiedy
modlisz
się
i sprowadzasz więcej światła do swojej aury,
to ciemność jest do niego przyciągana jak do magnesu.
Zatem potrzebujesz zapieczętować swoją aurę białą
i niebieską energią ochronną. Jednym z najlepszych
sposobów na zrobienie tego jest inwokowanie
tuby światła oraz ochrony Archanioła Michała (zob.
http://fiolet.org.pl/dekrety2017/pierwszy_promien.html ).
Odmawiaj codziennie rano dekret „Tuba Światła”
http://fiolet.org.pl/dekrety2017/dekrety_glowy.html oraz
powtarzaj go w ciągu dnia tyle razy, ile to konieczne.
Podczas odmawiania wizualizuj oślepiające białe
światło wychodzące z twojej Obecności JAM JEST,
Obecności Boga nad Tobą (zob. Obraz twego Boskiego
Ja http://fiolet.org.pl/indexmain.html ), tworzące wokół
ciebie nieprzepuszczalną ścianę światła.
Twoja modlitwa do Archanioła Michała może być
tak prosta jak: „Archaniele Michale, pomóż mi!
Pomóż mi! Pomóż mi!”. Jako Archanioł pierwszego
promienia,
Archanioł
Michał
ucieleśnia
cechy
wiary, ochrony, doskonałości i woli Boga. (zob.
http://fiolet.org.pl/archaniolowie/archaniol_michael.html ).
Archanioł Michał osobiście uratował mi życie
z tuzin razy, o których wiem, i prawdopodobnie tysiące
razy, których nie jestem świadoma.
Mów więc dekrety z radością i zapałem i wiedz, że kiedy wzywasz Archanioła Michała
i jego legiony aniołów, oni natychmiast pojawią się u twego boku.

4. Dekrety fioletowego płomienia rozpocznij od preambuły.
Preambuła (wstęp) do dekretów jest jak zaproszenie. Z miłością prosimy w niej istoty
fioletowego płomienia – Wniebowstąpionych Mistrzów i anioły – o pomoc i prowadzenie.
Zwykle zaczynamy dekrety mówiąc: „W imię umiłowanej potężnej zwycięskiej Obecności
Boga, JAM JEST we mnie, i mojego umiłowanego Świętego Chrystusowego Ja...”, włączając
naszych ulubionych mistrzów i świętych. Nasze połączenie z nimi zachodzi poprzez naszą
Obecność JAM JEST i Święte Chrystusowe Ja.
Obecność JAM JEST jest naszą stałą, doskonałą Obecnością Boga. Święte Chrystusowe
Ja jest naszą Wyższą Jaźnią i wewnętrznym nauczycielem, który inicjuje i prowadzi naszą duszę
na jej ścieżce do zjednoczenia z Bogiem.
Oto preambuła, którą możesz zastosować i uzupełnić:
W imię umiłowanej potężnej zwycięskiej Obecności Boga, JAM JEST we mnie,
i mojego umiłowanego Świętego Chrystusowego Ja, wołam do umiłowanego Saint
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Germaina i aniołów siódmego promienia. Proszę was o ______________________ .
Proszę, aby moje wołanie zostało pomnożone i użyte do pomocy wszystkim
potrzebującym duszom na tej planecie.
Dziękuję i przyjmuję, że tak się stało w tej godzinie z pełną mocą, zgodnie
z wolą Boga.

5. Na początku odmawiaj dekret powoli, a przy kolejnych powtórzeniach
przyśpieszaj.
Gdy mówisz dekret po raz pierwszy, zapewne zechcesz go powtarzać wolno i z rozmysłem.
Nasyć każde słowo intensywną miłością do Boga. Jest wielka moc w powolnym mówieniu dekretu.
A inna moc pojawia się, kiedy stopniowo zwiększasz tempo dekretu.
Mark Prophet porównywał to przyspieszanie do odgłosu pociągu. Rusza: „ciuf… ciuf…”,
wkrótce jedzie: „ciuf-puf, ciuf-puf”, a potem: „ciuf-ciuf-ciuf-ciuf”! Im szybciej jedzie, tym
potężniejsze jest działanie.
Gdy zwiększysz tempo dekretów, odkryjesz, że są bardziej skuteczne w podnoszeniu twoich
wibracji. Zwiększanie szybkości nie powinno być sztuczne. Powinno ci to przyjść naturalnie, dekret
powinien przyspieszać sam z siebie.
Jeśli wypróbujesz którąś z płyt CD z serii Uratuj Świat Fioletowym Płomieniem, usłyszysz
poprawny sposób zwiększania tempa.

6. Używaj wizualizacji do wspierania swojej duchowej pracy.
Większość ludzi nie widzi działania fioletowego płomienia fizycznymi oczami. Kiedy
jednak zamkniesz oczy i skoncentrujesz się na centrum energetycznym między brwiami, swoim
wewnętrznym okiem możesz czasem „zobaczyć” fioletowy płomień podczas pracy.
Dla ludzi, którzy rozwinęli duchowe widzenie, fioletowy płomień wygląda jak ogień,
w barwach od ciemnego koloru indygo i mieniącego się ametystu po fioletowy róż. Możesz widzieć
te płomienie przepalające karmiczny gruz.
Czasem pomocne jest wyobrażanie sobie tych odpadów jako drewnianych polan lub brył
smolistej substancji odrywających się z twojego pasa elektronicznego i trzaskających w płomieniu.
Spadają i odskakują, a następnie znikają w kłębach białego dymu.
Kiedy już zapamiętasz niektóre dekrety fioletowego płomienia, możesz zamknąć oczy
i wypróbować poniższą wizualizację.

Słup fioletowego płomienia
Zobacz siebie otoczonego słupem fioletowego płomienia o średnicy około sześciu stóp*
i około dziewięciu stóp wysokości. Może on rozpościerać się spod twoich stóp do miejsca wysoko
nad twoją głową.
Zobacz – tak, jakbyś oglądał film – jak fioletowy płomień ożywa,. Płomienie wznoszą się
i pulsują dookoła ciebie w różnych odcieniach purpury, różu i fioletu.
Dookoła tego słupa fioletowego płomienia możesz zobaczyć swoją tubę światła – jeszcze
większy słup białego światła, która chroni i zapieczętowuje fioletowy płomień.
Utrzymuj tę wizualizację w umyśle podczas dekretowania i w ciągu dnia. Za każdym razem,
kiedy o niej pomyślisz, wzmacniasz ten obraz.
*

stopa: 1 ft = 0,3048 m – przyp. tłum.
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7. Używaj fioletowego płomienia codziennie.
Jedną z najlepszych pór na mówienie dekretów jest wczesny ranek. Odkryjesz, że – jeśli
pierwszą rzeczą, jaką zrobisz rano, będzie odmówienie dekretów – twój dzień minie dużo łagodniej.
Możesz zwrócić się ze szczególną prośbą o transmutację wszelkich problemów mentalnych,
emocjonalnych czy fizycznych, nad którymi pracujesz w swoim życiu. Możesz pracować nad
związkami z twoimi przyjaciółmi i ukochanymi osobami.

8. Używaj fioletowego płomienia do uzdrowienia zapisów poprzednich wcieleń.
Po pewnym czasie mówienia dekretów fioletowego płomienia możesz zauważyć,
że przypominasz sobie przeszłe życia. Przypominanie sobie poprzedniego życia nie jest czymś,
co może być łatwo przyjęte. Kiedy stajesz się go świadomym, wychodzi na powierzchnię karma
(pozytywna i negatywna) tamtego życia.
Negatywna karma jest jak puszka Pandory. Kiedy ją otworzysz, będziesz chciał zakasać
rękawy, spędzać czas służąc życiu i wzywać anioły fioletowego płomienia każdego dnia, aby
transmutowały karmiczny gruz. Równoważenie karmy jednego poprzedniego życia może zająć
jedynie sześć miesięcy skupionego odmawiania dekretów fioletowego płomienia. Jest to w istocie
wielki dar, jaki otrzymaliśmy od Saint Germaina.
Kiedy mówisz mantry czy dekrety fioletowego płomienia, w twoim umyśle mogą pojawiać
się obrazy z poprzednich wcieleń. Możesz ujrzeć samego siebie sprzed wieków lub możesz mieć
wrażenie, że byłeś w konkretnym czasie lub miejscu. Jeśli zapisy są bolesne – a zwykle
są, ponieważ dusza woła o rozwiązanie – możesz czuć smutek lub żal. Ale poczujesz też
uwolnienie, bo jak wiesz – kiedy mówisz dekrety fioletowego płomienia – transmutujesz zapisy
przeszłej karmy.
Kiedy stajesz się świadomy tych wspomnień, nie próbuj ich tłumić. Zamiast tego skup
uwagę na świetle w swoim sercu. Wyobrażaj sobie, że wspomnienie nasyca się fioletowym
płomieniem dopóty, dopóki nie zniknie. Następnie pozwól temu wspomnieniu odejść i pozwól, aby
zostało zastąpione jaśniejącym białym słońcem w oku twego umysłu.
Ważne jest, aby nie czuć się obciążonym negatywnymi zapisami przeszłego życia.
W przeszłości wszyscy popełnialiśmy błędy, gdyż w przeciwnym razie nie byłoby nas tu dzisiaj.
Wybacz sobie i idź dalej. Bądź wdzięczny za to, że tu jesteś i że masz sposobność wymazania tych
zapisów fioletowym płomieniem.
Kiedy raz zaczniesz – nie przerywaj. Podróż tysiąca mil zaczyna się od jednego kroku.
Za każdym razem, kiedy transmutujesz zapisy poprzedniego życia fioletowym płomieniem,
na nowo zyskujesz poczucie uwalniania swojej duszy. I tak – krok po kroku – zdasz sobie sprawę,
że obejmujesz dowodzenie nad przeznaczeniem swojej duszy.

9. Poszerzaj zasięg swoich inwokacji, uwzględniając w nich oczyszczanie karmicznego
gruzu w swoim domu, sąsiedztwie i na planecie.
Kiedy wzywasz fioletowy płomień, żeby pomóc innym, możesz zacząć myśleć o swojej
aurze jak o fontannie fioletowego płomienia, do której wszyscy napotkani przez ciebie mogą
przyjść i napić się. Pamiętaj, aby zawsze mieć w zanadrzu fioletowy płomień dla kogoś
potrzebującego.
Fioletowy płomień rozpuszcza nie tylko twoją własną karmę. Może także rozpuszczać
karmę grupową lub planetarną, będącą skutkiem wojen czy nagromadzonej niesprawiedliwości.
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Ludzie mają różne doświadczenia podczas używania dekretów fioletowego płomienia.
Niektórzy sumiennie odmawiają je miesiącami, zanim otrzymają jakiekolwiek potwierdzenie,
że dekrety działają. Inni uzyskują spektakularne wyniki za pierwszym razem, gdy otworzą usta.
Możesz wypracować swój własny rytuał fioletowego płomienia wspólnie ze swoją Wyższą
Jaźnią. Możesz włączyć fioletowy płomień do swoich codziennych modlitw lub medytacji,
jakiekolwiek by one nie były.
Mam nadzieję, że poznasz radość stawania się jednym z tysięcy ludzi na całym świecie,
którzy odmienili swoje życie za pomocą tego cudownego rozpuszczalnika – najwyższego daru
Boga dla wszechświata.

Przydatne linki:
Więcej o fioletowym płomieniu: http://fiolet.org.pl/fioletowy.html
Pobierz broszurę z Medytacją Fioletowego Płomienia dla dokonania duchowej przemiany:
http://fiolet.org.pl/Violet_Flame_Meditation_PL.pdf
Z Broszury dowiesz się między innymi, w jaki sposób możesz na nowo stworzyć swoje
życie za pomocą światła oraz jak w praktyczny sposób możesz użyć transformującej energii
fioletowego płomienia, by pomóc sobie i innym – czy jest to próba uśmierzenia niezgody
wśród członków rodziny, zmiana w sobie czegoś, co niezbyt lubisz, czy też przesłanie
uzdrawiającej energii komuś w potrzebie. Znajdziesz tu również przydatne mantry i dekrety
do pracy z fioletowym płomieniem.
Jak używać Fioletowego Płomienia – 9 kroków – wersja w języku angielskim: „How to Use
the Violet Flame in 9 Steps” https://www.summitlighthouse.org/violet-flame-9-steps-howto/
Wizualizacja podczas odmawiania dekretu „Tuba Światła”:
https://www.youtube.com/watch?v=nDY2jxIU_YU
Wizualizacja podczas odmawiania dekretu 10.00 do Archanioła Michała:
https://www.youtube.com/watch?v=V6g67yjoxUo

Jeśli masz pytania – skontaktuj się z nami poprzez info@fiolet.org.pl lub www.fiolet.org.pl
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