
Jak se pracuje s fialovým plamenem 
 
1. Uděláš si ochranu pomocí archanděla Michaela a jeho zářivé modré energie. 
 
Drahý archanděli Michaeli, já (řeknete své jméno) tady a teď Tě prosím 
o vytvtoření ochranného štítu a obalu z Tvého modrého zářivého světla kolem mojí osoby 
a to na všech úrovních mého bytí. Děkuji a tak se staň! 
(toto se řekne 3x) 
 
2. Uděláš si ochranu pomocí Boží přítomnosti - Já jsem 
 
Milovaná Boží přítomnosti, já (řeknete své jméno) tady a teď Tě prosím 
o vytvoření ochranného sloupce bílého světla kolem mojí osoby 
a to na všech úrovních mého bytí. Děkuji a tak se staň! 
(toto se řekne 3x) 
 
a nebo se dá použít ta afirmace ze strany 91 v knížce Fialový plamen 
 
3. Požádáš bytosti o pomoc při čištění fialovým plamenem 
 
Drahý Bože nejvyšší, drazí nanebevzatí mistři a mistryně, archandělé, andělé, hodní 
elementálové, bohyně matky Země a Ty, drahý nanebevzatý mistře Sant. Germaine 
(Džémene) 
prosím o pročištění všech mých čtyř nízkých těl léčivým a očistným fialovým plamenem 
Děkuji a tak se staň! 
 
4. Afirmace z knihy Fialový plamen - Já jsem bytost fialového plamene, já jsem ta čistota, 
kterou si Bůh přeje! 
toto se opakuje cca 10 - 15 min., tak jako to dělají tetiny u nás v kostele a opakují růženec 
U této základní afirmace si představuj jak fialové světlo proniká všemi úrovněmi Tvého bytí 
a záblesky, které spatříš, jsou očistné impulzy, které odstraňují vše nepotřebné nebo 
škodlivé. Potom se zkoncentruješ a poděkuješ. 
 
5. Požádáš Boží přítomnost - Já jsem - o prozáření bílým světlem a všeobjímající boží láskou 
všechno to, co bylo vyčištěno fialovým plamenem ... 
 
Milovaná Boží přítomnosti - Já jsem, prosím, aby všechno, co bylo vyčištěno fialovým 
plamenem, bylo následně prozářeno Tvým zářivým bílým světlem a nekonečnou boží láskou 
a hojností celého Vesmíru. Prosím, aby všude tam, byla nastolena harmonie, klid a mír, ... a 
aby hojnost celého Vesmíru ke mě neustále proudila. Všechno, co je potřeba, ať se uzdraví a 
můj život je naplněný a šťastný. 
Děkuji a tak se staň! 
 
Na toto nezapomeň! Je to důležité udělat proto, aby nemohly negativní energie a entity 
napadnout již vyčištěné úrovně Tvého bytí. 
 
Je dobré si představit, jak jsi šťastná bytost, když se těšíš stálému zdraví, hojnosti a lásce. 



Tento pocit pak ze srdce vysílat do celého Vesmíru.  
Zkrátka vůbec tam nevzpomínat nemoci a utrpení, pracovat jen s pozitivními myšlenkami a 
afirmacemi. 
 
Ten, kdo pravidelně pracuje s fialovým plamenem, tak časem zjistí, že má nejen jeho tělo 
jemnější vibrace. 
 
Tato duchovní technika je dostupná úplně každému a pracovat s ní můžeš kdykoliv, když máš 
kolem více klidu. 
 
V knize Fialový plamen se dozvíš ještě více informací. Např. to, že tuto metodu můžeš rozšířit 
na svoje bližní, na přírodu, na celou planetu …. 
 
Je to zázrak! 
 
 


