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1  Een nieuwe droom voor deze planeet

Opnieuw begroet ik jullie vanuit mijn hart. Het doet mij 
genoegen om jullie weer te spreken. Het onderwerp dat 
jullie deze keer hebben uitgekozen, ligt mij zeer nauw aan 
het hart. Ik zou graag willen benadrukken hoe belangrijk 
het is dat iedereen, vooral de lichtwerkers, op deze planeet 
in hun hart en hun ziel bewust een beeld scheppen van de 
nieuwe wereld waarin ze willen wonen en waaraan ze willen 
deelnemen. Wanneer het je wens is om de huidige geestdodende 
omstandigheden aan de oppervlakte achter je te laten en te 
streven naar een verlichte en gelukzalige manier van leven, 
dan moet je nu het oude systeem, dat je zolang gevangen heeft 
gehouden en heeft laten lijden, loslaten.

Jullie kennen allemaal de oude spreuk ‘Waar geen vooruitzicht 
is, kwijnt het volk weg.’ Dit is volledig van toepassing op de 
tweesprong waarop de mensheid en deze planeet zich op dit 
moment bevinden. In Telos en in de andere onderaardse steden 
hebben wij, ten behoeve van jullie, zeer lange tijd een visioen 
voor de nieuwe wereld voor ogen gehouden, maar jullie moeten 
begrijpen dat wij eenvoudigweg niet alles voor jullie kunnen 
doen. Volgens de goddelijke wet is het de verantwoordelijkheid 
van de mensen aan de oppervlakte om hun gedeelte van het 
werk zelf te doen. Het wordt tijd dat jullie je dagelijks je idealen 
bewust voor ogen gaan houden, en ernaar gaan handelen en je 
gedachten, emoties en wensen erop afstemmen.
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Aan het begin van de vorige eeuw heeft de dierbare Meester 
Saint Germain, zeer vastberaden en vol toewijding, bij God en 
de Galactische Federatie van het Licht een verzoek ingediend. 
Hij vroeg of de ‘Vlam van Vrijheid’ naar de Aarde mocht 
terugkeren. Na veel overleg en veel vergaderen met diverse raden 
van God, de Galactische Federatie van jullie zonnestelsel en 
diverse planetaire raden, werd dit verzoek ingewilligd. Vrijheid 
is een van de vele eigenschappen van de Violette Vlam van 
Transmutatie.

Als deze vlam niet naar de oppervlakte was teruggekeerd, 
zou de mensheid niet de vrijheid hebben gehad om zich 
aan zijn huidige omstandigheden te ontworstelen.

Tot dat tijdstip was de Vlam van Vrijheid, en alle kennis en 
wijsheid die daarmee verbonden zijn, zeer lange tijd niet op 
de oppervlakte aanwezig geweest. Door dit verlies van vrijheid 
konden de beperkingen, die jullie tijdens je vele incarnaties 
hebben ervaren, zich mede voordoen. Het verlies van deze vlam 
heeft enorm bijgedragen aan het lijden dat de mensheid heeft 
doorgemaakt. Ten tijde van het verzinken van Atlantis is deze 
vlam van de oppervlakte van de Aarde verwijderd, vanwege het 
karma van de mensen en het misbruik dat van deze heilige vlam 
gemaakt is.

Voel in je hart de liefde die Saint Germain voor de mensheid 
heeft, en besef met grote dankbaarheid hoe onvermoeibaar 
zijn toewijding en dienstbaarheid aan jullie allen is. Om deze 
toestemming voor de mensheid veilig te stellen moest hij de 
energie van zijn verworvenheden en de zegeparels uit zijn 
kroon als onderpand achterlaten bij God, voor het geval dat 
de mensheid opnieuw misbruik zou maken van de vlam. Hij 
hield zoveel van jullie allemaal dat hij bereid was dit risico te 
nemen.
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4   Werken met het magnetische stelsel
van energielijnen 

Vraag: Adama, jij hebt bekend gemaakt dat je met energielijnen 
werkt. Vertel ons alsjeblieft met welk stelsel je werkt en wat je 
precies doet. 

Gegroet, dierbare vrienden, dit is Adama. Jullie zijn meesters 
die gezamenlijk bij dit grote experiment betrokken zijn. Het is 
de allereerste keer dat op deze planeet het bewustzijn door de 
gelijktijdige integratie van het stoffelijke, emotionele, mentale en 
spirituele lichaam hoger is geworden.

Ik ben betrokken bij een stelsel van energielijnen binnen in de 
planeet dat met de stoffelijke kristalstructuur aan de oppervlakte 
van deze planeet werkt. Dit stelsel heeft betrekking op de Aarde. 
De energie van dit stelsel komt vanuit het binnenste van deze 
planeet en vormt een etherisch netwerk om de planeet heen en 
richt zich op het verhogen van de trilling van energie en op een 
verandering op de planeet. Dit proces wordt ook ondersteund 
door de diverse inwerkingen van sterrenstanden.

Dit stelsel staat in verbinding met de energie van Vissen, en 
hierin is de Christusenergie aanwezig. Vroeger bevonden de 
energieën van het planetaire netwerk zich hierin. Het is nu zo 
ver ontwikkeld dat het kan opgaan in de Aquariusenergie. Nu 
we door het verhogen van het bewustzijn weer terugkeren naar 
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de Grote Centrale Zon, verschuiven deze energieën naar een 
meer vrouwelijke, Aquariustrilling. Dit betekent niet dat de 
mannelijke energie verloren gaat. Het betekent gewoon dat beide 
polariteiten weer in balans worden gebracht. 

De uit Lemurië afkomstige trilling, vooral die uit Telos, brengt 
zelf al veel energie voort vanwege zijn ligging binnen in Mount 
Shasta, een vertegenwoordiger van de Grote Centrale Zon 
op deze planeet. Vanuit deze berg komen alle energieën, die 
vanuit het centrum van het melkwegstelsel en de hele Melkweg 
op jullie planeet neerkomen, in het planetaire netwerk terecht. 
Van hieruit komen deze energieën binnen enkele seconden aan 
op alle andere belangrijke plekken in dit stelsel, die zich op 
bergtoppen bevinden. Vanaf deze plekken worden de energieën 
over de rest van het stelsel verdeeld. Elk stelsel heeft diverse 
in- en uitgangen. De uitgangen sluiten aan op gebieden waar 
de energie naar andere stelsels en energiebanen op de planeet 
wordt verspreid.

Het lijnenstelsel dat door het Lemurische bewustzijn tot stand is 
gebracht, heeft een afspiegeling in jullie lichaam. Wanneer jullie 
het besluit nemen om je op een hoger, goddelijk doel te richten, 
wordt het in de heilige geometrie van jullie lichaam opgenomen. 
Er is nu op deze planeet een energieverschil tussen persoonlijk 
bewustzijn en wereldbewustzijn. Hoewel deze beide niveaus in 
werkelijkheid hetzelfde zijn, hebben ze tijdelijk ieder een eigen 
karakter. Hierdoor heeft ieder persoon zelf de keuze om de 
verandering in trilling in zichzelf te laten gebeuren. Door de 
Lemurische Hoge Raad is afgesproken om deze dimensionale 
verandering op celniveau te versterken en deze aan te brengen in 
het collectieve bewustzijn van de mens.

Voordat dit besluit werd genomen, werd aangenomen dat deze 
totale verandering zou kunnen plaatshebben door de planeet 
zelf een reeks energie-injecties te geven en dat deze energie 
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7   De Violette Vlam van Vrijheid en
Transmutatie – een werking van
de Zevende Straal
Adama en Meester Saint Germain

Adama heeft het met ons over de Violette Straal, de Straal 
van Transmutatie, en is in het gezelschap van Meester Saint 
Germain. We krijgen een prachtige meditatie waarin we leren 
hoe we de Violette Vlam kunnen toepassen op onze persoonlijke 
weg naar meesterschap. 

Aurelia: De Violette Straal bezit de energie van verandering, 
alchemie en vrijheid. Ik wil jullie nu vragen om je vanuit je hart 
te verbinden met Adama en Meester Saint Germain. Adama is 
heel goed in het genezen van het hart, net zoals Saint Germain. 
Terwijl hij spreekt, richt Adama zich rechtstreeks tot je hart en 
activeert zodoende de genezende kracht van je hart. Dat doet 
Adama graag. Hij kan je helpen bij je aansluiting op de hogere 
trillingen van Telos.

Groep: Zou je de mensen die niet bekend zijn met deze 
meester in de alchemie, willen uitleggen wie Saint Germain 
is? 

Aurelia: Meester Saint Germain is al sinds onheuglijke tijden 
de bewaker van de Violette Vlam. Hij bekleedt de positie van 
Chohan van de Zevende Straal in de Geestelijke Hiërarchie. 
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Dit betekent dat hij de bewaker is van de Violette Vlam van 
Vrijheid en Transmutatie voor deze planeet.

In een van zijn vele vorige incarnaties was hij Jozef, de vader 
van Meester Jezus, die tweeduizend jaar geleden leefde. Hij is 
ook geïncarneerd geweest als de profeet Samuël, Christoffel 
Columbus en Francis Bacon, de echte schrijver van de toneel-
stukken van Shakespeare. Hem werd ooit gevraagd waarom hij 
de toneelstukken aan Shakespeare had gegeven, in plaats van 
zelf de eer hiervoor in ontvangst te nemen, en zijn antwoord 
was: ‘Aflossing van karma.’

En ten slotte genoot hij veel bekendheid in Frankrijk, voor en 
tijdens de Franse Revolutie, als ‘de graaf van Saint Germain’. 
Deze onsterfelijke persoon heeft meer dan driehonderd jaar 
geleefd waarin hij door velen vaak is gezien en altijd het uiterlijk 
hield van een man van veertig. Hij werd de ‘Wonderman van 
Europa’ genoemd, die alle talen sprak, alle muziekinstrumenten 
kon bespelen en aan zijn vrienden vele alchemistische kunsten 
vertoonde. Hij kon zich op een plaats laten zien, plotseling 
verdwijnen en even later enige honderden kilometers daar-
vandaan weer tevoorschijn komen. Hij heeft een geweldig gevoel 
voor humor en drukt zich gemakkelijk uit, vooral in het Engels. 
Altijd wanneer ik contact heb met deze dierbare meester, geniet 
ik daar enorm van. Ik word blij wanneer ik zijn naam hoor of 
wanneer er over hem wordt gesproken.

De grote Meester Saint Germain heeft de Vlam van Vrijheid 
voor deze planeet meer dan 70.000 jaar brandend gehouden. Hij 
is een dierbare meester voor wie je ontzag moet hebben. Zoals 
Meester Jezus de Opperpriester was van het Vissentijdperk 
treedt nu Meester Saint Germain, voor de volgende tweeduizend 
jaar, aan als de grote Opperpriester van het Watermantijdperk. 
Hij krijgt de volledige steun van Jezus/Sananda en van 
onze Lemurische familie in Telos, en ook van de Geestelijke 


