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INTRODUCTIE: 
De Zeven Vlammen van 
God voor zeven dagen
Adama

Ik wil jullie nu een kort overzicht geven van de zeven hoofdstralen. 
Het zou voor ieder van jullie heel heilzaam zijn wanneer je je elke 
dag zou richten op de energieën van een van de zeven hoofd-
stralen die op die dag vanuit de scheppingsbron de planeet 
overspoelen. Alle energieën van de Zeven Stralen overspoelen de 
planeet dagelijks, maar elke dag van de week hee� een van de 
stralen de overhand. 

Wanneer jullie zo met de stralen werken, zal jullie dat je levenlang 
op een heel krachtige manier helpen om de energieën in je 
chakra’s in balans te houden en zullen jullie veel evenwichtiger en 
gracieuzer worden. Tijdens het ascensieproces en op de weg naar 
verlichting moeten jullie alle zeven hoofdstralen, en later ook de 
vijf geheime stralen, in balans brengen en beheersen om grotere 
wijsheid en meesterschap te kunnen verwerven in je toekomst in 
de kosmos.

Wij in Telos kunnen ons werk veel beter doen doordat wij elke dag 
de speci�eke energie van elke weekdag versterken in ons hart, 
onze geest en onze dagelijkse activiteiten. Wij zouden jullie willen 
vragen om dit eens uit te proberen. Je zult verrast zijn wanneer je 
merkt hoeveel e�ectiever de energieën worden en hoe ze je 
behulpzaam zijn. 
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ZONDAG
Zondags is de Gele Straal van Wijsheid, Verlichting en de 
geest van God sterker.

Richt je dagelijks bij alles op de geest van God, maar zondags in het 
bijzonder. De goddelijke geest zal je eigen geest openen voor zich 
oneindig uitbreidende wijsheid. Echte wijsheid komt altijd voort 
uit een hoger inzicht en bewustzijn. Wanneer je deze goddelijke 
geest mengt met je eigen geest zul je beslissingen nemen en je leven 
in banen leiden die je veel rust en voldoening brengen.

MAANDAG
Maandags is de Koningsblauwe Straal van de Wil van God 
sterker.

Richt je op de wil van God voor jouw leven door je volledig aan 
die goddelijke wil over te geven, hoe je huidige omstandigheden 
zich ook voordoen. Dit is de snelste manier om je spirituele 
meesterschap en vrijheid te bereiken. Wanneer je je afstemt op de 
wil van God zul je merken dat je leven meer in harmonie komt. 
Baad je geest, lichaam en ziel elke dag in deze energie, dan zul je 
daar spoedig de gunstige gevolgen van ervaren. 

DINSDAG
Dinsdags is de Roze Straal van Goddelijke Liefde sterker.

Richt je op de transformerende en heelmakende invloed van de 
energieën van goddelijke liefde. Liefde is het bindmiddel dat alles 
schept, transformeert, geneest en in evenwicht brengt. Neem de tijd 
om deze vlam van goddelijke liefde in te ademen en erin op te gaan, 
de sleutel tot de kracht van vermenigvuldiging en al het goede dat je 
je wenst. Hoe meer je in deze vlam opgaat, hoe meer beperkingen 
zich zullen oplossen en hoe meer je meester zult worden van je lot. 
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De geestelijke hiërarchie van deze planeet  
en daarbuiten

De Orde van de Meesters van Wijsheid, de Broederschap van 
Shamballa, de Christus van de Aarde, de in functie zijnde Maha 
Chohan en de Zeven Chohans van de Stralen vormen gezamenlijk 
de grootste groep van wezens uit de lichtsferen waaruit de 
geestelijke hiërarchie voor de planeet Aarde bestaat. Eigenlijk zit 
het veel ingewikkelder in elkaar maar ik wil jullie hier in het kort 
een idee geven van wie het functioneren van onze planeet 
bestuurt. De verschillende hiërarchieën van deze of welke andere 
planeet dan ook moet je zien als elkaar overlappende hiërarchieën 
die weer binnen andere hiërarchieën functioneren en die allemaal 
in liefde en harmonie samenwerken voor het welzijn van het 
geheel.

Zij die deze belangrijke functies bekleden, worden gezien als de 
allerhoogst ontwikkelde wezens in de loge voor de Aarde van de 
Grote Wi�e Broederschap. De geestelijke hiërarchie van de Aarde 
werkt als een regering met veel afdelingen en groepen. Ik kan dit 
niet precies uitleggen omdat dit niet mijn terrein is. Er zou een 
heel boek voor nodig zijn om dit onderwerp in zijn geheel te 
behandelen. Ik wil desondanks de lezer een idee geven van onze 
geestelijke regering, wie er de leiding hee� van de diverse 
departementen en wat voor rol deze wezens hebben. De functies 
in de hiërarchie zijn blijvend, maar degenen die ze bekleden, 
wisselen van tijd tot tijd, net zoals het ambt van president of 
premier bij jullie aardse regeringen.

Helios en Vesta zijn de peetouders van dit zonnestelsel.

Sanat Kumara, de grote opperpriester van Venus, is al ongeveer 
2,5 miljoen jaar de planetaire logos van de Aarde, misschien al 
langer. Tot voor kort was hij meestal hier maar nu is hij 
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DE EERSTE STRAAL
De Vlam van de Wil 
van God

Voornaamste goddelijke 
eigenschappen en werking 
van de Eerste Straal:
almacht, bescherming, 
vertrouwen, de wil van God 
door middel van de macht 
van de Vader

Bijbehorende chakra: keel
Kleur: blauw
Bijpassende stenen: lapis 
lazuli, saffier, borniet, 
blauwe agaat

Chohan van de  
Eerste Straal:
Meester El Morya
Zijn residentie: de Tempel 
van Goede Wil, Darjeeling, 
India

Aartsengelen van de  
Eerste Straal met 
goddelijke tweelingvlam:
Michaël en Faith
Hun residentie: de Tempel 
van Vertrouwen, Banff en 
Lake Louise, Canada

Elohim van de  
Eerste Straal met 
goddelijke tweelingvlam: 
Hercules en Amazonia
Hun residentie: Half Dome, 
Sierra Nevada, Californië, VS
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Gedurende de hele negentiende en twintigste eeuw was Meester 
Lanto de trouwe bondgenoot van Meester Saint Germain, die 
pogingen deed om de mensheid te bevrijden door middel van de 
informatie van de meesters van wijsheid over het IK BEN en de 
Viole�e Vlam.

Doorgeving vanuit het hart van de dierbare 
Meester Lanto

Vanuit de grote Zaal van Verlichting in de Royal Teton Residentie 
in de Rocky Mountains in Wyoming begroet ik jullie met heel 
mijn hart en de Vlam van Wijsheid die IK BEN. Ik ben door de 
tijden heen zo lang dienstbaar geweest aan die schi�erende 
Gouden Straal dat ik die volledig in mij opgenomen heb en die nu 
zelf geworden ben. 

Dierbare vrienden, jullie moeten de wonderbaarlijke 
eigenschappen van Heilige Vlammen als gelijkwaardig aan elkaar 
beschouwen. De ene is niet beter of minder dan de andere; hoewel 
elke straal een andere goddelijke eigenschap bevat, zijn ze allemaal 
even bijzonder en werkzaam. Sommige van hun eigenschappen 
overlappen elkaar, waardoor er een energieveld van eenheid 
ontstaat. De Zeven Vlammen maken ook deel uit van de leerstof 
op Aarde, die jullie moeten leren beheersen en in balans houden 
wanneer jullie willen ascenderen. Iedereen die ooit is 
geascendeerd, hee� de eigenschappen van de Zeven Vlammen 
moeten leren beheersen.

In onze lessen aan de mensheid leggen wij de nadruk op de  
Zeven Vlammen, maar in werkelijkheid zijn het er veel meer. 
Wanneer jullie je ascensie hebben voltooid, zullen de twaalf 
Heilige Vlammen en hun bijbehorende chakra’s volledig in jullie 
zijn hersteld en zullen jullie in staat zijn om ze op allerlei 
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bijzondere manieren constructief te gebruiken, met al hun vele 
eigenschappen. 

Wanneer jullie zijn geascendeerd, zullen jullie, wanneer je je 
bewustzijn verder blij� ontwikkelen op de diverse niveaus van de 
vijfde dimensie en later in het bewustzijn van nog hogere 
dimensies, ontdekken dat er nog veel meer vlammen en chakra’s 
aan je levensstroom toegevoegd zullen worden. Het houdt 
namelijk nooit op; evolutie gaat eeuwig door. Hoeveel chakra’s 
denken jullie dat jullie Schepper hee�, of Meester Melchizedek?

Enige tijd voor de vernietiging van de twee grote continenten 
Lemurië en Atlantis werden de meeste Heilige Vlammen van het 
oppervlak van deze planeet verwijderd en overgebracht naar het 
binnenste van de planeet of naar de etherische lich�empels. 
Doordat de vlammen werden verwijderd, werd ook een gedeelte 
van jullie DNA gedeactiveerd, werd de Drievoudige Levensvlam 
in de heilige kamer van je hart verkleind en werden de vijf 
Geheime Stralen en hun bijbehorende chakra’s tijdelijk op 
non-actief gesteld. 

Vanwege het ernstige misbruik van deze stralen en hun chakra’s in 
de bovengenoemde twee continenten besloten de universele en 
galactische lichtraden dat de mensheid beperkingen opgelegd 
moesten worden. Vanaf die tijd bleven slechts zeven chakra’s en 
hun bijbehorende vlammen actief voor de voortgang van de 
evolutie van de mens.

Velen van jullie hebben van de vijf Geheime Stralen gehoord en 
vragen zich af wat ze zijn. Wij hebben nooit veel over deze 
vlammen gezegd, hoewel ze heel belangrijk zijn en hun energie 
zich geleidelijk op de Aarde herstelt. Het is niet zo noodzakelijk 
om de goddelijke eigenschappen die zij vertegenwoordigen te 
beheersen, tenzij de dag van je ascensie nadert. Wij willen jullie 
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buiten wordt gebracht. Alles moet worden gezuiverd en 
getransformeerd door de vuren van ascensie van die koninklijke, 
oogverblindende, zuiverende vlam!

Meditatie: reis naar de Tempel van Ascensie  
in Telos
Adama en Meester Serapis Bey

Wij nodigen jullie nu uit om samen met onze vereerde gasten, 
twaalf leden van de Broederschap van Ascensie uit Luxor die hier 
vanavond aanwezig zijn, mee te gaan naar de Tempel van Ascensie 
in Telos. Wanneer jullie deze initiatie graag, als echte meesters, 
willen ondergaan, neem dan nu het besluit om daarvoor met je 
hogere zelf en je gidsen met ons mee te gaan. 

Een merkaba van oogverblindend wit licht uit de vijfde dimensie 
komt nu naderbij om wie mee wil in zijn etherische lichaam mee 
te nemen. Verbeeld je dat je in dit voertuig van licht stapt en 
plaatsneemt. We zouden jullie willen vragen om je voor te 
bereiden door naar binnen te keren en je te concentreren op het 
voelen en waarnemen van de uitbundige, vrolijke energie van deze 
vlam die je al omgee�. We vragen je om tijdens deze reis zo diep 
mogelijk te ademen, om zo veel mogelijk van de energie van deze 
vlam mee terug te kunnen nemen naar je dagelijkse bewustzijn. 
Deze ervaring is weer een gelegenheid om het volgende niveau 
van het zuiveringsproces van elke cel, elk atoom en elk elektron 
van je sto�elijke lichaam en alle subtiele lichamen in gang te 
ze�en. 

Ja! We zijn er al, omdat we niet van zover hoefden te komen. 
Stel je zo bewust mogelijk open voor deze ervaring, en geniet 
ervan! Deze tempel heeft de vorm van een enorme, heel hoge, 
vierzijdige, schitterend witte piramide van licht. Wanneer je 


