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Ärkeängeln Michael, 28 januari, 2013 
 

Kanaliserat av Ronna Herman  
 

De åtta stadierna av självkännedom 
 

Älskade Mästare 
Vi har förklarat detta tidigare men kommer att friska upp ert minne om vad som äger rum när ni 
utforskar de många nivåerna och undernivåerna i ert medvetande. När ni rensar bort fel och 
brister i ert aurafält pågår samtidigt en inre process. Hela er fysiska struktur genomgår komplexa 
förändringar som triggas av de högre frekvensmönster som ni integrerar från Skapelsens Källa via 
de stora Ljusstäderna. Ert DNA, era chakracenter och ert Heliga Hjärta/Sinne innehåller er 
Gudomliga Blåkopia. När ni integrerar mer och mer Adamantinpartiklar (diamanthårda) från 
Skaparens Medvetande, rättas nu långsamt alla fel och brister, som ni har skapat på grund av 
negativa koncept och som ni har accepterat som sanning, till. Många av dessa förvrängda begrepp 
filtreras i ert medvetande för att bli helade eller borttagna; och vi förstår att detta kan vara en 
obekväm och förvirrande process när ni gräver djupare in i Kosmos Visdom. Medan ni gör det, så 
är det av avgörande betydelse att ni upprätthåller ett stadium av medveten närvaro och tålamod. 
Mänskligheten växer fram ur ett stadium av minnesförlust, eller vad som kan kallas begränsad 
medvetenhet om Jaget, och av Skapelsens väldiga komplexitet. 
 
Ni blir väldigt skickliga på att analysera nya koncept och den mängd information som nu är 
tillgänglig genom möjligheten att urskilja. Nu när ni är mer intonade till er Högre Själ, ert Högre 
Jag, och den lilla rösten inom er, får ni också möjligheten att snabbt försäkra er om att ett koncept 
är i linje med er inre sanning. Om det inte är det, tillkommer det er att slänga det utan att döma 
och utan illvilja, eller om ni inte är säkra, lägg den åt sidan och be ert Högre Jag att utvärdera det 
åt er på något sätt som inte går att missförstå. Vi är medvetna om att ni bombarderas av många 
nya koncept, några av dem går utanför gränserna för er begreppsförståelse. Var medvetna, kära 
ni, om att det ni upplever är en del av återförenings- och uppstigningsprocessen som ni är mitt i, 
och som kommer att accelerera när tiden går. Det har ingen betydelse var ni är på er Väg i 
Uppstigningen, lev i frid med er nivå av förståelse och ha tålamod med er själva. Det är egot som 
viskar till er: ”Du är inte tillräckligt skicklig. Du är mycket långt efter de andra som finns 
runtomkring dig. Du är inte värdig. Du kommer aldrig att lära dig, förstå och perfekt tillgodogöra 
dig alla andliga termer, tekniker och meditationer.” Och så vidare.  
 
STOPP, när detta händer för varsamt tillbaka sinnet till centrum med några få utvalda 
affirmationer. Varje Själ på Jorden är förutbestämd att följa Stigen hem till de högre sfärerna av 
existens; men det är en personlig resa. Som vi så ofta har sagt: ni kanske tar den lägre vägen, 
mellanvägen eller den högre vägen; det är upp till er, men ni kommer så småningom att återvända 
till de mer raffinerade dimensionerna av Ljus. Ni har en FRI VILJA inom det ramverk som finns 
på jorden, en förutbestämd Gudomlig Blåkopia som har skapats av och Övervakas av er 
Fader/Moder Gud. När ni börjar resan till de högre nivåerna av medvetande, måste ni också vara 
medvetna om att de lägre delarna av er hjärna, eller de sektioner som är i resonans med de lägre 
frekvenserna i de tredje och fjärde dimensionerna, och som innehåller er djur/mänskliga 
instinktiva natur, gradvis kommer att förändras eller stängas ner. Er instinktiva natur kommer 
sakta att ersättas av er intuitiva natur när ni stiger in i er Heliga Sinnes visdom och erhåller 
möjligheten att interagera med ert Högre Jag, era guider och änglahjälpare. Ni erhåller möjlighet 
att gå in i de Ljuspaket av visdom som är lagrade inom er högre hjärnas struktur – ert Heliga 
Sinne – där hela er tidiga historia, er härkomst och ert Gudomliga arv lagras i den skattkista som 
finns i ert Högre medvetande.  
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Bli inte förfärade om ert förflutna bara blir ett dimmigt minne, speciellt smärtsamma minnen som 
ni har upplevt under denna livstid. Det är tid att hela och släppa det förflutna, älskade vänner. Ni 
tjänar inte längre något på att dyka in i tidigare liv för att hela er själva, eller för att försöka förstå 
varför ni agerar eller reagerar på ett speciellt sätt i nuet. Det är det gamla sättet. De störningar i 
medvetandet som ni skapade i det förflutna kan inte existera när ni fyller er själva med ett stort 
flöde av Adamantinpartiklar med den process som vi har lärt er. Dessa magiska partiklar 
innehåller Skaparens rena/perfekta essens och kommer gradvis att transformera/omvandla 
alla brister i ert aurafält och er fysiska kropp. Sakta men säkert kommer de störningar som ni 
har skapat i både er inre och yttre värld att åtgärdas. Kom ihåg, snabbare eller mer är inte alltid 
bättre. Det har tagit lång tid för Jorden och mänskligheten att nå det nuvarande stadiet av 
ofullkomlighet som nu är så utbrett. Den nivå av framgång i transformationen som har gjorts av 
er, de jordiska Legionerna av Ljus, på så kort tid är sannerligen mirakulös. 
 
När ni eliminerar gamla vanor, trosföreställningar och handlingar, så återvänder ni gradvis till 
harmoni inom det accepterade spektrumet av polaritet/dualitet. Med varje högre frekvensnivå som 
ni uppnår, så lämnar ni bakom er de situationer, människor och saker som inte längre är 
kompatibla med er nya nivå av medvetande och resonans. Det verkar ofta som om ni har stigit 
genom en dimensionell dörröppning och att en portion av det förflutna magiskt faller bort. Det är 
därför många av er upplever att ni förlorar vänner och/eller familjemedlemmar, och varför ni 
byter arbete och börjar en ny karriär. Många av er flyttar också till nya plaster, ibland vet ni inte 
riktigt varför ni har blivit vägledda till en speciell plats, men det finns ett djupt inre vetande att 
det var menat så. Många av er inser att det arbete ni gör, era fritidssysselsättningar, hobbies och 
många saker som intresserade er i det förflutna nu är mindre tillfredsställande, för de passar inte 
in i er ständigt växande, utvecklande verklighet.  
 
De multidimensionella portarna i det förflutna stängs och portarna till framtiden öppnas i en 
snabbare och snabbare takt när uppstigningsprocessen accelererar. Rädslan för förändringar har 
varit en stor kontrollerande faktor inom ert medvetande under en mycket lång tid. I början av er 
resa in i tätheten, sökte ni en stor variation av självuttryck och förändring, och ni gladdes för varje 
ny skapelse. Det har bara varit under era erfarenheter på jorden som ni har glömt att ni är 
medskapare begåvade med ett fullt mått av kreativa möjligheter och att ni har en direktlänk till 
Skapelsens Kraftkälla via Livets/Ljusets Flod.  
 
De ursprungliga Skapelsefrö-tankarna kom från den högste Skaparens hjärta och medvetande och 
var alltid perfekta, men varje separation och brytning innehöll en mindre del av Skaparens hela 
Essens. Och gradvis när de Gudomliga Gnistorna av Gudsmedvetande rörde sig längre och längre 
bort från Skapelsens Centrum, bröts det perfekta fullspektrumljuset ner i mer och mer 
individualiserade fasetter av Gudsuttrycket. Eftersom detta Subuniversum är ett ungt kreativt 
försök och är beläget inom de yttre gränserna för Skapelsen, består det av en LjusSpiral av halv-
spektrumljus eller minskade inslag av Skapelsen. Detta betyder inte att det är ett fallet universum 
eller att det är ont; det betyder bara att det inte innehåller ett fullt mått av SkaparMedvetande.  
 
Modiga Ljusbärare; är ni redo och villiga att bli stigfinnare och öppna dörrarna till de många 
himmelska boningarna/dimensionerna i Skapelsen? Varje dimensionsnivå kommer att erbjuda 
nya möjligheter och kommer att ge er tillgång till många nya färdigheter och utökad visdom; men 
varje högre nivå kommer också att utmana er på många sätt och kommer att kräva att ni kan 
släppa de saker som inte lägre tjänar ert högsta bästa. Ni har lämnat många aspekter av ert större 
Jag längs den vägen när ni genomkorsade den nedåtgående stigen till de lägre dimensionerna. Ni 
måste också vara villiga att överlåta till det förfluta de människor, sätt att vara och saker som inte 
längre passar in i er nuvarande tillvaro/framtids verklighet, när ni gör er resa tillbaka till de Högre 
dimensionerna.  
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Älskade vänner, vi assisterar er på varje tänkbart sätt inom de universella lagarnas gränser, och vi 
väntar tålmodigt på att ni ska förena er med oss i de olika LjusPyramiderna som är stationerade 
över hela detta Subuniversum. Vi har berättat att ni inte bara skapar er nya jordiska verklighet, ni 
skapar också boningar i de himmelska dimensionerna. Vi förmedlar till er all strålglans från 
Skaparens Kärlek/Ljus som ni kan ta emot. Ni är älskade bortom ord.  
 
JAG ÄR Ärkeängeln Mikael.  
 
 
Älskade vänner, Ärkeängeln Mikael har uppmuntrat mig att påminna er om de olika 
UPPSTIGNINGSSTADIERNA, av många olika skäl: först, för de som är mer avancerade så att 
de kan friska upp sitt minne och ge mer klarhet till processen. Sen som riktlinjer för de som är på 
Vägen men som fortfarande strävar efter att släppa, åtgärda och förvandla de många obalanserna i 
de fysiska, mentala, känslomässiga och astrala kropparna. Tredje skälet är att komma med mer 
förståelse och uppmuntran till dem som är ganska nya när det gäller den Nya Tidens Upplysning 
och dess visdomsläror och uppstigningsprocessen. Alla kära, det har ingen betydelse var ni är på 
Vägen till Uppstigning, sträva efter att föreställa er en framtid fylld med hopp och löften. Aldrig 
tidigare har vi haft så stora möjligheter att återvinna vårt Gudomliga stadium som medskapande 
Själv-mästare på de materiella planens existens. Vi har öppnat och förberett en väg åt er som ni 
kan följa. Allt ni behöver göra är att besvara kallelsen, och sen följa er SjälsJags små knuffar. Ni 
kommer inte att ledas vilse. Vi, som era systrar och bröder på stigen framför er, är alltid i våra 
Ljus Pyramider och uppmuntrar er att gå framåt och uppåt.  
 
Evig Kärlek och Änglavälsignelser,  
Ronna 
 
MEDVETANDESTADIERNA PÅ VÄGEN TILL UPPVAKNANDE – ÖVERVAKAT AV 
ÄRKEÄNGELN MIKAEL – RONNA/HELIG FÖRFATTARE 
 
FÖRSTA STADIET:  
Vi börjar gradvis tona in till och börjar lyssna till den lilla rösten i vårt medvetande (vårt 
förkroppsligade SjälsJag) och vi börjar processen med helande och harmoniserande av vår 
Känslomässiga Natur. Vi tillåter sakta vårt SjälsJag bli vår guide och chef för våra 
livserfarenheter i stället för egot. Vi börjar processen med att uppgradera och förfina vår 
Känslokropps medvetande, detta kan vara smärtsamt och utmanande men också upplysande och 
givande. 
 
ANDRA STADIET: 
När vi börjar att dyka djupare in i det undermedvetna sinnet, initierar vi processen att anpassa 
våra känslor till den Gudomliga Viljan och vårt Högre Jags Översjäl. Vårt huvudsakliga 
mantra/affirmation blir: ”Ske din vilja för allas högsta bästa”. Allt eftersom vi lär oss att vi är 
elektromagnetiska Varelser, så börjar vi förstå att vi konstant strålar ut tankeformer av energi till 
världen runtomkring oss. Sedan måste vi uppleva dessa positiva och negativa tankeformer som 
händelser/situationer som är komponerade av samma frekvenser. Vår personliga värld omvandlar 
sig konstant för att passa vår nuvarande bild av verkligheten. Genom försök och misstag, börjar vi 
att förstå Lagen om Orsak och Verkan eller Karma. Vi börjar också att få en förståelse för och 
aktivt använda de Universella Lagarna för Manifestation, då vi sakta förfinar våra möjligheter 
som medskapare på den jordiska planeten. Med ny medvetenhet, självförtroende och tillit till 
universums arbete, börjar vi gradvis avstå kontrollen på en känslomässig nivå till vårt Högre Jag, 
för vi förstår nu att det är vår Gudomliga födslorätt att njuta av kärlek, skönhet och överflöd från 
vår Fader/Moder Gud. Vi förstår också att våra Högre Jag ser saker från en högre utsiktspunkt 
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och alltid kommer att dirigera oss till den bästa resultatet. 
 
TREDJE STADIET 
Allt eftersom vi rör oss lite högre upp på stegen till uppstigning, lär vi också oss att se händelser i 
våra liv från en högre utsiktspunkt. Vi har gått igenom den smärtsamma processen att hela alla 
tidigare livs överenskommelser med de som vi har upplevt karmiskt samspel så att vi kan släppa 
alla återstående energiband mellan oss. Vi förlåter kärleksfullt och ber om förlåtelse så att vi alla 
åter kan bli suveräna varelser. Genom att hela och omvandla de troliga framtider som vi har 
skapat i många av våra tidigare livs upplevelser, rör vi oss in i framtiden utan en tung börda av 
tidigare Karma. Genom tider och efter en massa Själssökande och processande så strävar vi 
gradvis efter och får Känslomässig avskiljdhet. Vi älskar djupare och mer passionerat när vi 
börjar att leta efter och se det bästa i alla runt omkring oss. Vi omfamnar gradvis konceptet ”vi 
och gruppmedvetandet” som motsats till det egodrivna konceptet av separation ”jag mot alla 
andra”. Vi har lärt oss att se våra tester och utmaningar som möjligheter till växt i stället för som 
straff och otur. Som ett resultat, börjar vår KänsloKropps medvetande att få resonans på mycket 
högre, harmoniska vibratiosfrekvenser. Vi är nu färdiga att fokusera vår uppmärksamhet på att 
förfina, lyfta upp och harmonisera vår MentalKropp. 
 
FJÄRDE STADIET 
På detta stadium börjar vår Översjäl eller Högre Jag att ha en mer aktiv roll i vår 
transformationsprocess, eftersom vårt SjälsJag sakta integrerar de högre frekvenser (attributer, 
kvaliteer och dygder) från vår Översjäl. Vi börjar processen med en återblick på våra 
trosföreställningar, vanor och mentala medvetenhetskvaliteter. Vi omvärderar fördömanden och 
attityder som vi fått från våra föräldrar, såväl som av kulturella, religiösa och politiska ledare när 
vi sakta rör oss ut och bortom de lägre astrala massmedvetandets trosföreställningar. 
 
FEMTE STADIET 
Allt eftersom vi förfinar det frekvensmönster som finns i vår MentalKropp börjar vi sakta få 
tillgång till vårt Heliga Sinne och den skattkista som lagrats i vårt högre mentala medvetande. 
Vårt Heliga Sinne och Heliga Hjärta kommer att förenas med vår ÖverSjäl-Högre Jag som en 
vägledande influens i vår andliga strävan. Vi blir mer toleranta mot andra människors tro allt 
eftersom vi lär oss att det finns många stigar att följa; men vi är nu medvetna om att alla stigar till 
slut leder till samma destination. Vi lär oss att urskilja vad vi vill acceptera som vår sanning och 
vi accepterar bara de sanningar som är i positiv resonans med vår Heliga Innersta Varelse. Vi 
börjar expandera våra tankars horisont och många kommer att utveckla en önskan om att lära sig 
mer om vårt andliga ursprung, varför vi är på Jorden, vad vårt uppdrag/vårt syfte är för denna 
livstid och vad som händer när vi har stigit upp? 
 
SJÄTTE STADIET 
Allt eftersom vi höjer vår mentalkropp/känslokropps frekvenser, börjar vårt chakrasystem att 
snurra mycket fortare och på ett harmoniskt sätt. Detta resulterar i en tändning eller aktivering av 
en eterisk Tunnel av Ljus som löper längs vår ryggrad, upp genom Medulla Oblongata 
(uppstigandets chakra) till det Heliga Sinnet och ut i Kron Chakrat. Den hoprullade energin som 
kallas Kundalini, och som innehåller det skapande vita Ljusets Heliga Elds Fröatomer som kallas 
Adamantinepartiklar, börjar flöda uppåt längs ryggraden. Portalerna hos det Heliga Hjärtat har 
öppnats så att vi nu får Adamantinepartiklar av Ljus via bakre portalen hos vårt Heliga Hjärta så 
väl som ett nedåtgående flöde via vårt KronChakra och ett uppgående flöde av KundaliniEld 
längs vår Heliga Kraft Stav/Ljus. Denna process kommer att påskyndas och förstärkas om vi 
använder gåvan medveten andning, såsom oändlig andning eller andra djupa andningstekniker. 
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SJUNDE STADIET 
Vi har lärt oss HELA DET FÖRFLUTNA och STYRA VÅR FRAMTID så att vi kan fokusera på 
det EVIGA NUET. Vi har slagit samman vårt fysiska intellekt med den andliga visdomen hos vår 
ÖverSjäl-Högre Jag – vilket betyder att vi inte bara förstår och accepterar de många högre andliga 
sanningar som vi har lärt oss, utan vi har också integrerat dem. Vi tonas gradvis in till mer 
avancerade och utökade riktlinjer för framtiden. Och när vi gör det, så kommer vi att sända de 
högre frekvensernas Frötankar för den Nya Tiden till vår egen Livets Blomma (Skapandets Hjul) 
så att vi kan stråla ut dem mer till världen.  
 
Eftersom vi drar mer och mer vibrationella frekvensmönster?? från de lägre planen i den femte 
dimensionen, så blir vår SjälsSång intonad till och i resonans med högre vibrationsfrekvenser 
också. Detta startar en KLAR OCH HÖGLJUDD HIMMELSK UPPMANING till vårt Högre 
Jag, de kompatibla aspekterna att börja processen med att sakta röra sig i linje med vår personliga 
Ljuspelare. Nedladdningen av Gnistor från vårt Högre Jag till vårt närvarande SjälsJag börjar att 
accelerera vid denna tidpunkt och våra framsteg på uppstigandets väg kommer också att 
accelerera. Vi är nu färdiga att röra oss in till Livets Flods Flöde och vi vet att vi kommer att vara 
vägledda och i rätt riktning om vi börjar att FÖLJA ANDEN UTAN ATT TVEKA. 
 
ÅTTONDE STADIET 
Vi börjar att bli bekväma med vårt nya sätt att Vara och vårt nya sätt att se på världen. Vi 
värderar vår ensamhet när vi dyker djupare och djupare in i vårt Heliga Varande. Varje dag har vi 
lärt oss att fungera naturligt som en Levande Meditation och en Levande Bön, när vi står fast och 
centrerade i vårt Heliga Hjärta. Jordens illusion har nu minimal effekt på oss; men vår 
kärleksfulla medkänsla har växt till att omfatta alla Varelser i Skapelsen. 
 
 
TRANSFORMATION AV DEN FYSISKA KROPPEN 
Våra fysiska kroppar har också påverkats dramatiskt under varje steg av UPPVAKNANDET och 
uppstigningssymptomen kan vara spännande, obehagliga och ibland smärtsamma. Min bok 
MÄNSKLIGHETENS UTVECKLING – SYMPTOM PÅ UPPSTIGNING går till stor del in på 
de många uppstigningsymptomen och ger också förslag på hur man lättare kan passera de 
dramatiska förändringarna och det transformationskaos som uppstår med assistans av våra vänner 
i de högre sfärerna. Boken är nu tillgänglig på min websida: 
 
www.RonnaStar.com under Bok avdelningen. 
 
Svensk översättning: Liliann Karlström 
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