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Gümüş Mor Alev 
 

Gümüş Mor Alev şu sözler söylenerek çağırılabilir, ‘….. problemim ile ilişkili olan negatif 

enerjiyi salıvermek için şimdi gümüş mor alevi çağırıyorum.”  

 

 
 

 
Gümüş Mor Alev Enerjilerini Kullanmak 
 

Gümüş Mor Alev enerjileri dönüştürücüdür ve kendiniz veya başkaları için kullanılabilir. Gece 

uykuya yatmadan önce Gümüş Mor Alev meleklerini/rehberlerini ve ayrıca Saint Germain’i 

çağırabilir, şifa gerektiren konu üzerinde çalışmalarını isteyebilirsiniz. Daha derin problemler için 

prosedürü arka arkaya 30 gece tekrarlayabilirsiniz, örneğin engelleri aşmak veya bağımlılıkları ya 

da derine köklenmiş korkuları yenmek.  

 

Acı verici anılar Gümüş Mor Alev kullanılarak iyileştirilebilir ve ilişkilerdeki zorlukları bile 

çözmeye yardımcı olur. Gümüş Mor Alevi ilişki problemlerine yönlendiren insanlar muazzam 

yükün kalktığını hissederler ve yaşamlarında tekrar özgürce ilerlediklerini hissederler.  

 

Gümüş Mor Alev ayrıca her gün çağırılarak aurayı ve büyük çakraları temizlemesi ve arındırması 

için kullanılabilir.  

 

Gümüş Mor Alevi başkalarını iyileştirmek için kullandığınız zaman, Gümüş Mor Alev 

meleklerini ve St. Germain’i çağırın ve sonra kendinizi onlarla birlikte Gümüş Mor Alev içinde 

imgeleyin. Meleklerin ve Gümüş Mor Alevin onların sorunlarını veya hastalıklarını 

dönüştürdüğünü gözünüzde canlandırın. Bu gözünde canlandırma kişisel gereksinimlerinizi 

karşılaması için modifiye edilebilir ve birlikteyken ya da uzaktan yapılabilir.  

 



 2 

 
 

Gümüş Mor Alev Enerjilerini Kullanmanın Bir Yöntemi 

Troika Celeste 

[NOT: Aşağıda Mor Alev yazan yerlerde, Mor Alevin başına Gümüş koyabilir, Gümüş Mor Alev 

olarak kullanabilirsiniz.] 

Mor Alevi kullanmanın sınırsız yolu vardır. Bu, Saint Germain’in Mor Alev çalışması için bir 

temel olarak herkesin kullanmasını dilediği temel yöntemdir. Sadece dört adıma sahiptir ve çok 

basittir. Bu uygulamanın arkasındaki prensipleri anladığınızda, bunu adapte edebilir ve sayısız 

şekilde kullanabilirsiniz.  

Adım 1. Mor Alevi bedeninize getirin. Yüksek Benliğinizden, bir Üstattan, Rehberden veya 

Melekten bunu yapmanız yardımcı olmalarını isteyin veya sadece en rahat nasılsa Alevin 

“tezahür ettirilmesini” isteyin. Başınızın üzerinde mor bir ateş topunun olduğunu gözünüzde 

canlandırmak yardımcı olur (bunu gerçekte göremeseniz bile önemli değil). Sonra ateş topunun 

bedeninize girmesini ve tüm bedeninizin her zerresini doldurmasını isteyin.  

Adım 2. Alevi bedeninizin içinde ve etrafında döndürün. Duygusal, zihinsel ve ruhsal 

bedenlerinizi kuşatması için, Alevi bedeninizin içinde tutarken, aynı zamanda kalp çakranızdan 

çıkıp bedeninizin etrafından dönmesini ve tüm bedeninizi sarmalamasını isteyin.  

Adım 3. Mor Alevin, değiştirilmesini veya yaşamınızdan çıkarılmasını istediğiniz her şeyi 

dönüştürmesini isteyin. Bazı insanlar alışveriş listesi gibi her şeyi söylemeyi severler – tüm 

karma, öfke, yoksulluk, hayal kırıklığı, üzüntü vs gibi negatif hisler, fiziksel hastalıklar; bu iyidir. 

Ama ayrıca her şeyi kapsayan bir cümle kullanabilirsiniz, örneğin “Yükseliş veya bir Mesih 

Varlığı olma yolunda duran her şeyi dönüştür.” Yine, onun arkasındaki niyet ve hislerdir. 

İsteğinize eklenecek önemli bir cümle şudur, “tüm boyutlarda, tüm seviyelerde, tüm zaman ve 

mekanda, geçmiş, şimdi ve gelecekte”. Bu tüm yaşamları ve çok boyutlu benliklerinizi kapsar. 

Adım 4. Negatifliği İlahi Işıkla değiştirin ve bedeni İlahi Işıkla doldurun. Yoğun enerji ve 

blokajların Mor Alev kullanarak yakıldığı yerdeki aurada “delikler” oluşur. Bu boşlukları şifa 
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enerjisiyle doldurmak çok önemlidir. Bazı insanlar yine liste yapmayı severler. “Lütfen her şeyi 

sevgiye, bolluğa, refaha, huzura ve mutluluğa dönüştür.” Veya saf enerji olan belirli renkler 

isteyebilirsiniz. Pembe koşulsuz sevgidir. Mavi huzur ve dinginliktir. Yeşil sağlık ve bolluktur. 

Çok koyu mavi ruhsal bilgi ve sezgidir. Mor spiritüel ilerleme ve bilgidir. Her iki şekilde de iyi 

işler. Aşağıdaki Mor Alev Duası her şeyi Mesih Bilincinin altın ışığına dönüştürür, Mesih Bilinci 

diğer renklerin tüm niteliklerini kapsar.  

Aşağıdaki negatif düşüncelerinizi, eylemlerinizi ve duygularınızı dönüştüren 4 – adımlı Simyasal 

Mor Alev meditasyonudur. Lütfen kalbinizden gelen sözcükleri kullanarak Duayı bireyselleştirin 

ve bunları hissederek ve niyetle söyleyin. Sözcükleri yüksek sesle söylemek en iyisidir, çünkü 

söylenen sözlerin gücü ve titreşimi enerjiye sahiptir, bu enerji Mor Alevin maksimum sonuçlarını 

yaratmaya yardımcı olur. Eğer insanların arasındaysanız, sessizce zihninizden söyleyebilirsiniz.  

 

Kendinizi merkezleyin. Hazırlanmak için birkaç derin nefes alın ve sonra şu sözleri söyleyin:  

Görkemli BEN’İM Varlığı, Sevgili Tanrım, Cennetsel Kaynağım, Lütfen şimdi bende 

Dönüşümün Kutsal Mor Alevini tezahür ettirin. Mor Alevi bedenimin her hücresine, 

molekülüne ve atomuna getirin, beni tamamen ve bütünüyle doldursun.  

Kutsanmış Mor Alev Kalbime parılda ve dışarıya doğru genişle ve fiziksel, duygusal, zihinsel 

ve ruhsal bedenlerimin hepsini sarmala, tüm Varlığımı İlahi Şefkatin, Sevgin, Merhametin ve 

Bağışlayıcılığın ile kuşat.  

Herhangi bir zamanda, tüm boyutlarda, tüm seviyelerde, tüm bedenlerde, tüm zaman ve 

mekanlarda, geçmişte, şimdide ve gelecekte yaratmış olduğum tüm olumsuzlukları, negatif 

düşünceleri, eylemleri, davranışları ve enerjiyi Ebediyen dönüştür. OLDUĞUM Yükselmiş 

Mesih Varlığını bedenleme yolumda duran her şeyi dönüştür.  

Sevgili Mor Alev dönüştürülen her şeyi Tanrı’nın Altın Işığına, Mesih Bilincine, Tanrı’nın 

Işığına dönüştür.  
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Şimdi bu Altın Işığı bana gönder, tüm bedenimi İlahi Parıltısı ile doldursun ve sarmalasın, bu 

zamanda titreşimimi ve frekansımı benim için mümkün olan en yüksek seviyeye yükseltsin. 

Öyle Olsun ve Öyledir. Teşekkür Ederim Tanrım. Amin.  

Bunu sabah ilk iş ve akşam son şey olarak yapmanız tavsiye edilir veya gereksinim duyduğunuz 

herhangi bir zamanda yapabilirsiniz.  

İlişkileri İyileştirmek 

Troika Celeste  

Mor Alev ister kişisel, ister iş ilişkileri için çok etkili bir alettir, herhangi yanlış anlamalar veya 

zorluklar dönüştürülebilir. Yöntem yukarıda listelenen işleme benzer, ama bir uyarı vardır, başka 

birinin özgür iradesi asla çiğnenmemelidir. Hiç kimsenin, rızaları olmadan başkasının 

çözülmemiş sorunlarını dönüştürme veya uzaklaştırma hakkı yoktur. İnsanlar olarak 

problemlerimiz ve zorluklarımız vasıtasıyla öğreniyor ve büyüyoruz. Problemleri olarak 

algıladığımız şeyleri uzaklaştırarak başkalarını öğrenme sürecinden asla yoksun bırakmamalıyız.  

Hazırlık: Önce kendinize yukarıdaki Kişisel Şifayı uygulayın. Yüksek Benliğiniz ile 

meditasyona girin. Çalışmayı dilediğiniz kişiyi ve onun Yüksek Benliğini davet edin. O kişinin 

karşınızda oturduğunu ve arkasında Yüksek Benliğinin durduğunu, sizin arkanızda da kendi 

Yüksek Benliğinizin durduğunu gözünüzde canlandırın.  

Adım 1. Mor Alevi bedeninize getirin. Yüksek Benliğinizin ve diğer kişinin Yüksek Benliğinin 

her ikinizin bedeninde Mor Alevi tezahür ettirmesini isteyin.  

Adım 2. Alevi bedeninizin içinde ve etrafında döndürün. Siz alevlerin geniş topunda 

otururken, Mor Alevin her ikinizin bedenlerini sarmaladığını ve çevrelediğini gözünüzde 

canlandırın.  

Adım 3. Mor Alevin “Bu zamanda onların özgür iradesi ile uyum içinde, her birinizin 

salıvermeye istekli olduğunuz derecede, yasanın izin verdiği ölçüde, tüm boyutlarda, tüm 

seviyelerde, tüm zaman ve mekanlarda, geçmişte, şimdide ve gelecekte aranızdaki tüm negatif 

karmayı, zorlukları ve problemleri” dönüştürmesini isteyin.  

Adım 4. Negatifliği İlahi Işığa dönüştürün ve bedenlerinizi İlahi Işık ile doldurun. Henüz 

salıvermiş olduğunuz şeylerin faydalı bir şeye dönüştürülmesini isteyin. Koşulsuz sevginin nazik 

yumuşak pembe ışığını seçmenizi tavsiye ederim. Pembe ışığın her ikinizin bedenlerinize 

dolmasını ve ikinizi pembe ışık topuyla sarmalamasını isteyin, sevgi her şeyi iyileştirir.   

Herkes bilinçli olarak veya bilinçaltı ile faydaları deneyimlerken, her ilave seansla daha fazla 

negatiflik salıverilir. “Kartopunun çığ gibi büyümesine” benzer şekilde sık kullanımla şifalar 

hızlanır ve genişler.  
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Mor Alev Dünya Duası  

Bu, tüm gezegenin negatifliği yok etmesine ve Dünya’nın kendi yükselişine yardımcı olur. Her 

şifada yoğunluğun sadece küçük bir zerresini gideriyor olsanız da, gezegene muazzam hizmet 

ediyorsunuz. İlişkileri iyileştirmekte olduğu gibi, faydalı etkiler her seferinde birikir. Bu, küçük 

veya büyük gruplarda yapılacak harika bir Duadır.   

 

 

Hazırlık: Kendinize Mor Alev Kişisel Şifası yapmakla başlayın. Sonra Dünya’yı önünüzde 

uzayda yüzen bir top olarak gözünüzde canlandırın.  

Adım 1. Mor Alevi Dünya’ya getirin. Mor Alevin Dünya’nın çekirdeğine girmesini, tüm 

gezegeni doldurmasını isteyin.  

Adım 2. Alevi Dünya’nın içinde ve etrafında döndürün. Gezegenin duygusal, zihinsel ve 

ruhsal bedenlerini de kapsaması için Alevi Dünya’nın dışına uzatın.  

Adım 3. Mor Alevin gezegenden negatifliği dönüştürmesini isteyin, Her zaman şunu ekleyin, 

“Yasanın izin verdiği ölçüde ve herkesin özgür iradesine saygı ile.” 

Adım 4. Negatifliği İlahi Işığa dönüştürün. Bu İlahi Işığı Dünya’nın içine ve etrafına getirin.  

Dua: Bu örneği veya kendi Kalpten hissettiğiniz sözcüklerinizi kullanabilirsiniz.  

“Görkemli Ben’im Varlığı, lütfen şimdi Dünya’da tezahür etmesi için Mor Alevi getir. Tüm 

gezegenimizi huzur ve uyumun, dönüşüm ve özgürlüğün güzel Mor Alevi ile doldur.  

Dünya’nın tüm bedenlerine Mor Alevi yay, onun zihinsel bedenini, duygusal bedenini ve ruhsal 

bedenini sarmala, gezegenimizi güzel, yumuşak Mor Alevin ile yıka. 

Mor Alev, lütfen Yasa’nın izin verdiği ölçüde ve herkesin özgür iradesine saygıyla, güzel Dünya 

Anamızdan ve onun sakinlerinden tüm negatiflikleri, gereksiz kontrolü, açgözlülüğü, 

yolsuzluğu/yozlaşmayı, bencilliği, yoksulluğu, hastalığı, öfkeyi ve korkuyu dönüştür.  
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Sevgili Mor Alev, tüm dönüştürülenleri koşulsuz sevginin güzel pembe ışığına ve ışınına 

dönüştür. Gezegeni koşulsuz sevginin pembe ışığı ile yıka ve onu tamamen sarmala. Lütfen buna 

huzur ve dinginliğin yumuşak açık mavi rengini ekle. Sonra refah ve bolluğun zümrüt yeşili 

ışınını ekle ve sonra lütfen her şeyi Mesih Bilincinin Altın Işığı ile mühürle.  

Altın Işık pembe, mavi ve yeşil ile birleşsin, tüm ışınların niteliklerini olası en yüksek seviyeye, 

Mesih Bilinci seviyesine yükseltsin. Bu renkleri ve dileklerimizi ve Dünya’da Cennet arzularımızı, 

herkes için huzur ve refahı ebediyen taşı.   

Teşekkür ederim Cennetsel Kaynağımız, Tüm Var Olan, Ben’im Varlığı. Amin ve öyledir.”  

MOR ALEVİ MADDİ REFAH İÇİN KULLANMAK   
 

Troika Celeste  

Finansal güvensizliğin, stres ve üzüntünün bu zamanlarında, Mor Alev refah ve bolluğunuzu 

sağlayabilir. Ayrıca faydalı sonuçlar için gerekli olan zihinsel koşullar ve düşünceler vardır. 

Sürdürülecek zihinsel ve duygusal tutum, sevgi, güven ve iman tutumudur, her şeyin sizin için iyi 

gelişeceğine güvenmek, iman etmek. Korku duygusu ve düşüncesinden tamamıyla 

kaçınılmalıdır! Realitenin medya temelli görünüşünü dinlemeyin veya kabullenmeyin. Bu sadece 

korku yaratma amaçlı bir illüzyondur. İlahi Kaynağınızın bolluk ve refahın geldiği yer olduğunu 

kalbinizde ve tüm Varlığınızda bilin – bolluk bir çekten, bir işten veya hatta kendi şirketinizden 

gelmez. Talihiniz bu yolların biri vasıtasıyla gelebilir, ama 3 ncü boyuta ait yanıtlara güvenmek 

veya bir sürü piyango bileti almak, loto oynamak Kaynağın size sınırsız şekillerde refah ve bolluk 

getirebileceği gerçeğini inkar etmektir. Nasıl gerçekleşmesi gerektiğine koşullar koymadan, 

bolluğa, refaha, esenliğe, hayatta başarıya odaklanmak, refahın size ulaşacağı yolları ve kanalları 

çoğaltır.  

Başka bir deyişle, eğer zihninizde bu maddi krizde hayatta kalabilmenizin tek yolu belirli bir 

şirket için çalışmak ve her aybaşında belli miktarda para almaksa, bu, refahın size erişme 

fırsatlarını sınırlar. İşimi sürdürmek istiyorum veya kiracım evimde kalıp bana kirayı ödesin 

diyorsak, ya da dularımızda koşullar koyuyorsak, bu koşullar ve beklentiler bu gelirleri nasıl 

alabileceğimizi sınırlar. Koşullara sahip olmadan, herhangi İlahi şekilde refah ve bolluğu almaya 

açık ve istekli olmak sizi sınırsız yollara açar. Sadece İlahi Kaynağınıza istediğiniz şeyi söyleyin, 

istediğiniz şeyin zaten orada olduğunu onaylayın ve Ruh’un onu size nasıl getirmesi gerektiği 

bağlılığını salıverin.   

Hatırlayın, olaylar şimdi 1 yıl önce olduğundan gerçekten farklı. Düşüncelerimiz ve tutumumuz 

ve dualarımız şimdi çok daha etkili. Gerçekten büyük hayal edin, çünkü realitemizi önce 

olduğundan daha fazla, daha tam bir şekilde yaratıyoruz. Birçok insan, “Oh Tanrım, işim yok, ne 

yapacağım… lütfen Tanrım, keşke kiramı ödeyebilsem” diyebilir. Elde edecekleri bu olacaktır. 

Sadece kirayı ödeyecek kadarını alacaklardır. İman ve imgelemeye ve hayal etme yeteneğine 

sahip olan insanlar, “Okey, benim için bolluğun bütünüyle yeni bir yaşamını yaratalım” derler ve 

Ruh’un onlara para kazanmanın yüzlerce yolunu göstermesine açık olmaları onlar için tamamıyla 

yeni bir yaşam yaratacaktır. Kim olduğunuzun ve dünya ile nasıl ilişkili olduğunuzun ve ne 

yaratabileceğinizin tam dönüşümüne açık olun. Büyük hayal edin, bunu elde edersiniz. Maddi 
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bolluk ve refah için Mor Alevi kullanmak kendiniz ve dünya için değişimleri hızlandırır. Hepimiz 

Herkes için Barış, Refah ve Bolluk vizyonuna odaklanmış kalmalıyız.   

Şu anda, bu gezegendeki ve diğer gezegenlerdeki daha önceki enkarnasyonlarında yoksulluk 

yeminleri etmiş olan birçok Işıkişçisi vardır. Uzun zaman önce, gerçek bir spiritüel olarak 

adanmış insan olmak için, yaşamda pozisyonlara veya şatafata sahip olmadan fakir olmak 

gerektiği yanlış inancı vardı. Bu doğru değildir. Asla doğru değildi ve özellikle şimdi doğru 

değildir. Ancak, bu koşul ve önceki kontratlar nedeniyle birçok Işıkişçisi bu düşünceyi 

bilinçaltında, DNA’sında veya paralel bir evrende taşır. Hala buna benzer bir hayatı deneyimliyor 

olabilirsiniz. Paranın kötü olduğu – paranız olursa spiritüel olamayacağınız – veya işiniz için para 

alırsanız yeteneğinizin geri alınacağı - eski kontratlar, eski düşünceler ve inançlar. Bu şeyler 

doğru değildir.  

Geçmiş, şimdi ve gelecek eşzamanlı olarak varolduğundan, eğer geçmişte bu yemini ettiyseniz, 

bu yemin şimdide hala vardır. Bu enkarnasyonda maddi talihinizi değiştirmek için Mor Alevi 

kullandığınız zaman, İlahi armağanınız ve doğuştan hakkınız olan tam bolluk ve refahınızı 

önleyebilecek bildiğiniz ve bilmediğiniz her şeyi dönüştürmesini Mor Alevden isteyin, geçmişi 

değiştirebilirsiniz.  

Mor Alevin o negatif düşünceleri, eylemleri ve fiilleri İlahi bolluğa ve refaha dönüştürmesini 

isteyin. Onu bolluğun, refahın, canlı sağlığın Zümrüt Işınına dönüştürmesini isteyin. Para 

yalnızca enerjidir. Sahip olabileceğiniz en çok refah enerjisini istiyorsunuz ve bunun rengi 

zümrüt yeşilidir. Yeşil enerjinin üzerinize yağdığını görün.  

Ayrıca negatif düşüncelerin Altın Işığa dönüşmesini isteyin ve metalik altın enerjinin rengini 

görün. Altın paraların üzerinize ve etrafınıza düştüğünü görün. Altın renge eklenen zümrüt 

yeşilinin görüntüsünü yaratın ve o yeşil ışındaki çil çil altınları görün. Yeşil ve altın renkte 

yıkanın – Mor Alevde olduğu gibi yeşil ve altın rengin bedeninize gelmesini, sizi sarmalamasını, 

zihinsel, duygusal, fiziksel ve ruhsal bedeninizi kuşatmasını isteyin.  

Mor Alev Bereket Duası   

Adım 1. Mor Alevi bedeninize getirin. Yüksek Benliğinizden, bir Üstattan, Rehberden veya 

Melekten bunu yapmanız yardımcı olmalarını isteyin veya sadece en rahat nasılsa Alevin 

“tezahür ettirilmesini” isteyin. Başınızın üzerinde mor bir ateş topunun olduğunu gözünüzde 

canlandırmak yardımcı olur (bunu gerçekte göremeseniz bile önemli değil). Sonra ateş topunun 

bedeninize girmesini ve tüm bedeninizin her zerresini doldurmasını isteyin 

Adım 2. Alevi bedeninizin içinde ve etrafında döndürün.. Duygusal, zihinsel ve ruhsal 

bedenlerinizi kuşatması için, Alevi bedeninizin içinde tutarken, aynı zamanda kalp çakranızdan 

çıkıp bedeninizin etrafından dönmesini ve tüm bedeninizi sarmalamasını isteyin.  

Adım 3. Mor Alevin geçmiş, şimdi ve gelecekteki tüm yoksulluk yeminlerini, herhangi bir 

boyutta, herhangi bir seviyede, tüm zaman ve mekanlarda, geçmiş, şimdi ve gelecekte, maddi 

refahı ve bolluğu sınırlayan yanlış düşünceleri, duyguları, inanç sistemlerini, eylemleri, kalıpları 

veya fiilleri dönüştürmesini isteyin. 
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Adım 4. Negatifliği İlahi Işıkla değiştirin ve bedeni İlahi Işıkla doldurun. Yoğun enerji ve 

blokajların Mor Alev kullanarak yakıldığı yerdeki aurada “delikler” oluşur. Bu yerleri sevgi, 

refah, bolluk, huzur ve mutluluk ile doldurmak çok önemlidir. Ayrıca saf enerji olan belirli 

renkleri isteyebilirsiniz. Yeşil sağlık ve bolluktur. Mesih Bilincinin Altın Işığı her zaman 

çağırılmak için mükemmeldir.  

Aşağıda 4 – adımlı Simyasal Mor Alev Meditasyonunun bir örneği var, bu meditasyon Refah ve 

Bolluğa yoğunlaşıyor. Lütfen kalbinizden gelen sözcükleri kullanarak Duayı bireyselleştirin ve 

bunları hissederek ve niyet ederek söyleyin. Sözcükleri yüksek sesle söylemek en iyisidir, çünkü 

söylenmiş sözün gücünün ve titreşiminin enerjisi vardır, bu enerji Mor Alevin maksimum 

sonuçlarını yaratmaya yardımcı olur.  

Kendinizi merkezleyin. Hazırlanmak için birkaç derin nefes alın ve sonra şu sözleri söyleyin:  

Görkemli Ben’im Varlığı, Sevgili Tanrım, Cennetsel Kaynağım, Lütfen şimdi bende 

Dönüşümün Kutsal Mor Alevini tezahür ettir. Mor Alevi bedenimin her hücresine, molekülüne 

ve atomuna getir, beni Mor Alevle tamamen ve bütünüyle doldur.  

Kutsanmış Mor Alev Kalbime parılda ve dışarıya doğru genişle ve fiziksel, duygusal, zihinsel 

ve ruhsal bedenlerimin hepsini sarmala, tüm Varlığımı İlahi Şefkatin, Sevgin, Merhametin ve 

Bağışlayıcılığın ile kuşat.  

Tüm boyutlarda ve seviyelerde, tüm zaman ve mekanlarda, geçmiş, şimdi ve gelecekte, bolluk 

ve refah ile ilgili tüm korku ve üzüntüleri, yoksunluk ve İlahi Kaynaktan ayrılık hislerini, tüm 

geçmiş, şimdi ve gelecekteki yoksulluk yeminlerini, İlahi armağanım ve doğuştan hakkım olan 

tüm bolluğu ve refahı sınırlayan tüm yanlış düşünceleri, duyguları, inanç sistemlerini, 

kalıpları, eylemleri veya fiilleri dönüştür.  

Sevgili Mor Alev, dönüştürülmüş olan her şeyi Bolluk ve Refahın Zümrüt Işınına ve 

Tanrı’nın, Mesih Bilincinin Altın Işığına dönüştür.  

Bu Zümrüt ve Altın Işığı şimdi bana gönder, tüm bedenimi onun İlahi Parıltısı ile doldur ve 

sarmala, bu zamanda titreşimim ve frekansım benim için olası en yüksek seviyeye yükselirken, 

beni İlahi Refah ve Bolluk ile doldur.  

Öyle Olsun ve Öyledir. Teşekkür Ederim Tanrım. Amin.  
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İLAHİ YARADILIŞ İLE TAM OLARAK HİZALANMAK İÇİN 

ONAYLAMA           
 

Sandy Stevenson 

 

Önce okuyun. Yalnızca İlahi Düzen ile uyum içinde olmayan şeyleri değiştirdiğinizi 

göreceksiniz.  

 

Düşüncede ve bedende dingin olun. Kaynağa teslim olun. ‘Senin İraden Olsun.’ 

 

Sonra onaylamayı yüksek sesle 3 kez söyleyin. Bu, Evrensel Yasaya uymak içindir – Kutsal Üçlü 

– 3’ün gücü.  

 

İlahi Onaylama ile, Tanrı’nın Adına, İlahi Yaradılış ile BİR’im ve bu mevcudiyet vasıtasıyla, bu 

anda bu Evren’de, bunun Tüm Yaradılışın En Yüksek Kaynağı ve Dünya için İlahi Plan ile uyum 

içinde olmadığı yerde, bilerek veya bilmeyerek yapmış olduğum herhangi negatif Varlıklara, 

enerjilere veya nesneye olan her düşünceyi, durumu, bağlantıyı, modeli, kalıbı, bağları, ittifakı, 

bağlantıyı veya sadakati dönüştürmesi için Kutsal Mor Alevi çağırıyorum.  

 

Ben şimdi tüm alt ve yüksek bedenlerim ile Tüm Yaradılışın En Yüksek Kaynağına tam olarak 

hizalıyım, uyum içindeyim.  

 

Evrensel Yasa altında, sorumlu olduğum, taşıdığım, taşımış olduğum veya taşıyacağım tüm 

kutsal kodların ve matematik programlarının, ŞİMDİ İlahi Düzen ile uyum içinde saflık haline 

getirilmesine ve İlahi Yüksek İrade ile uyum içinde bu halde ebediyen tutulmasına izin verdiğimi 

bildiriyorum. 

 

ÖYLE OLSUN. OLDU. (Bunu onaylamayı 3 kez söyledikten sonra söyleyin)  

BELİRLİ BİR ENERJİDEN BAĞLANTIYI KOPARMAK  

Aşağıdakileri yüksek sesle 3 kez söyleyin:  

 

 "Görkemli BEN’im Varlığımı çağırıyorum.” 

 

“Görkemli BEN’im Varlığım – İdareyi ele al”  

 

“İlahi Onaylama ile, Tanrı’nın Adına, BEN Kutsal Mor Alevim ve …..… olarak bilinen Varlığa 

herhangi bir şekilde bağlı olan – Dünya’daki rolümü veya beni etkileyen herhangi formdaki 

negatif veya yanlış nitelikli enerjiyi veya kirliliği bu anda dönüştürüyorum.  

 

Bu Varlık ile herhangi bir seviyede herhangi bir bağlantı yapmaktan KORUNUYORUM.”  

 

                                         ‘Öyle olsun. Oldu.’  (Bunu en sonda bir kez söyleyin)  
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KORUNMA 

‘Tam korunma için Mesih’in Altın Işınını çağırıyorum.’ 3 kez söyleyin. 

******** 

Görkemli ‘Ben Ben’im’in Kozmik Işığı adına, burada En Yüce Yaratıcı’nın saf ışığını 

çağırıyorum. 

Evrensel Yasa ve İnayet yasasının altında, İlahi Komutla, bana ….. (yardım istediğiniz konuyu 

söyleyin) yardım etmek için ilgili kozmik varlıkları ve 7 nci boyuttan ve daha yukarıdaki 

boyutlardan Işığın Yükselmiş Üstatlarını çağırıyorum… 

3 KEZ TEKRARLAYIN  

ÖYLE OLSUN. (Bunu bir kez söyleyin) 

Sandy Stevenson;    http://www.lightascension.com/arts/decrees.htm 

 

(Çeviri: Saffet Güler) 


