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Ärkeängeln Michael, 3 oktober, 2013 
 

via Ronna Herman, LM-10-2013 
 

”KÄRLEK ÄR ETT NATURLIGT SÄTT ATT VARA” 
 

Älskade Mästare, glöm aldrig: Kärlek är ett naturligt sätt att Vara. 
 
Kärlek är ett livsuppehållande, medfött tillstånd. När kärlek är den utstrålande kraften i ert liv försvinner 
rädslan. Rädsla skapas i frånvaro av kärlek. Rädsla är ett sinnestillstånd som skapats av att man kopplar 
in sig på lägre frekvenser av förvrängda tankeformer. När ni vänder er inåt och kopplar in er till 
kärlekskällan som finns i ert Heliga Hjärta, genomsyrar det först er Inre Varelse; och det som återstår 
stålar ut i världen. Som ett resultat av detta kommer ni att börja se genom ögon som har ett filter av 
kärleksfull energi, som kommer att ändra hur ni ser på människorna i era liv – det kommer också att 
påverka hur ni hanterar vardagens utmaningar och möjligheter – ett överlägg av kärleksfulla energier 
skapar mirakel.  
 
För att bli en Självmästare måste ni sträva efter att integrera den högra hjärnhalvan med den vänstra så att 
ni kan få tillgång till ert Heliga Sinne. Det är också nödvändigt att ni integrerar de manliga/kvinnliga 
attributen och dygderna av den perfekta Adam och Eva Kadmon-mallen (Den Universella människan, se 
mer på http://www.spiritmythos.org/holy/light/kadmon_td.html) för ert universella ÖverSjäls-Jag. 
(ADAM=ATOM * EVA=EVOLUTION). 
 
Ta några minuter, snälla ni, sätt er i tysthet, vänd er inåt och fokusera på ert Heliga Hjärtcentrum. Känn 
utvidgningen av ert SolkraftsCentrum när ni förflyttar er djupare och djupare in i ert Heliga Hjärtrum. 
Känn den överväldigande kärleken som sakta strålar genom hela er kropp, för ni är nu i förbindelse med er 
innersta DiamantGudsCell (Diamond Core God Cell), som innehåller den dyrbara Fröatomen i ert 
Gudomliga Väsen. Däri finns en outtömlig tillgång av Adamantinpartiklar som väntar på att ni ska 
aktivera dem med er kärleksfulla avsikt. Det är en handgriplig erfarenhet, kära ni. Det är verkligt och det 
är den mest underbara, lycksaliga känsla ni någonsin kommer att uppleva när ni är i ert jordiska fordon, 
för ni kommer att ha kopplat in er till den rena kärleksfulla Essensen av Moder/Fader Gud.  
 
Er kolbaserade kropp återvänder gradvis till er fulländade Ljuskropps kisel/kristallbaserade form. Vid en 
viss nivå strävar alla mänskliga varelser efter en genomsyrat själfull personlighet och enhet med sitt 
SjälsJag och sin ÖverSjäl, sitt Högre Jag. Vare sig man är medveten om det eller ej, finns det en minnes-
Fröatom (memory Seed Atom) begravd djupt inuti den innersta Diamant GudsCellen i varje Själ på Jorden 
– en inre önskan att söka och uppnå kosmisk samklang (resonans). Er personliga 5-dimensionella 
LjusPyramid är er himmelska helgedom där ni gradvis kommer att börja att integrera frekvenserna, 
attributen och de högre 4-dimensionella kvaliteterna och med tiden ingångsnivån till den femte 
dimensionen. I dessa högre existentiella riken, finns det sub-dimensioner av Ljus, Helig eld, ljud och färg. 
 
SOLELD: Inget kan undgå det rena SkaparLjusets strålning och magnetiska påverkan som nu tränger 
igenom vårt Sub-universum, galaxen, vårt solsystem, Jorden och mänskligheten. De Kosmiska Strålarna 
av Skapande Ljus kommer att höja vårt medvetande och kommer att snabba på vår inställning 
(attunement) till det Kosmiska Sinnets högre visdom och genom det ge den tändande gnistan till 
uppstigningens nycklar och koder. Det Högsta SkaparLjuset och de Brutna Strålarna som innehåller de 
olika attributen, kvaliteterna och dygderna hos Skaparens medvetande strålas (RAY-diated) ut i universum 
av de stora Ärkeänglarna via kraftiga kosmiska strömmar. Dessa strömmar kallas Livets Flod. Det är 
viktigt att ni förstår att det finns SKAPANDE STRÅLAR likaväl som GUDSSTRÅLAR. Det finns ett 
Gyllene Galaxrike som styr över varje Sub-Universumvärld. Två imponerande Varelser blir den Högsta 
Översjälen i ett Sub-universum – en utnämnd Fader/Moder Gud – som finns i den Sub-universella Stora 
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CentralSolen. 
 
Under denna tid av monumental transformation, strålas de Högsta Skapande Strålarna, som innehåller 
kraftfulla strömmar av Gudomligt Medvetande, in i de Stora CentralSolarna i varje universum. Dessa 
högre frekvenser av Strålar av Skapande Ljus sänds sedan fram till solarna som överstrålar varje Sub-
universum. Från den Heliga HjärtKärnan av vår Fader/Moder Gud strålas, dessa nyligen ingjutna 
kosmiska Strålar, som innehåller den nya Gudomliga Blåkopian för detta Sub-Universum, ut till varje 
efterföljande galax. Dessa kraftfulla nya Strålar passerar sedan genom CentralSolen i varje solsystem, 
solen på varje planet, och slutligen till mänskligheten på planeten jorden. 
 
Många av er känner er överväldigade och kan inte förstå vad all denna komplicerade information har att 
göra med er personligen. Vi försäkrar er, kära ni, att var och en av er blir påverkade av detta högfrekventa 
energiinflöde, vare sig ni tror på det eller ej. Mänskligheten är mitt i en stor evolutionär förändring, som 
kommer att innefatta många tester och utmaningar, såväl som underbara möjligheter. Ni lär er att 
använda gåvor och förmågor som har legat sovande i århundrade efter århundrade. Ni bedöms inte med 
era poäng eller nivån av äkthet när ni flyttar er in i rikena av Upplyst Sanning, utan bara med er avsikt. 
 
Varje person som kanaliserar eller för fram information kommer att hitta en fortsättning på vetandenivån 
de vidarebefordrar – mycket som har varit tillgängligt för er tidigare – insikter, verktyg och metoder som 
ni kommer att behöva för att fara igenom uppstigningsspiralen. Ibland kommer de att föra fram Andens 
oskyldighet, en mild kärleksfull natur som är i resonans med ovillkorlig kärlek, som ett strålande exempel 
på en sann mästare. Andra kan lära er att ha gott omdöme, ganska troligt genom smärtsamma upplevelser, 
så att ni kommer att inse att ni inte längre kan ge bort er sanning eller makt till någon annan. 
 
Det är en tid då fler och fler av er, som har rensat bort några av förvrängningarna på LjusVägen, som 
sträcker sig från ert KronChakra till er/ert Gudomliga Jag Är Närvaro/GudsJag, börjar utveckla era 
telepatiska förmågor. Er intuition och era inspirerade tankar ökar för ni lyssnar nu till ert SjälsJags 
(Anden) viskningar. Det är ett underbart tillfälle när ni är redo att, och kan, återta kontakten med 
fasetterna av ert Gudomlig Jag.  
 
Under de senaste trettio åren har en stor mängd kärleksfulla, dedikerade budbärare och lärare kastats ut på 
arenan till allmänhetens tjänst (public service) för att ge er tillgång till mångfalden av ny kosmisk 
information som började att forsa fram när den eteriska slöjan eller karantänen lyfts från Jorden. Med den 
stora mängden av ny information av vilken mycket var/är i harmoni med koncepten och lärdomarna från 
Hierarkin och Ljusvarelserna, fanns/finns det fortfarande information som förs fram i tankeformer som 
filtrerats genom trossystem och verkligheter som tillhör budbäraren – information som skapar konflikt och 
förvirring – vissa är delvis sanna, mycket skuggad sanning, och några är till och med förvrängda 
villfarelser som hämtats från massmedvetandets myter. För länge sedan gav vi er förbehållet: ”Bearbeta 
alltid nya lärdomar genom ert Heliga Hjärta/Sinne innan ni accepterar dem som er sanning”. Gott omdöme 
är en integrerad del av Självmästerskap. 
 
Det som nu händer de av er i förtruppen, Vägvisarna, är detta: Ni Har gått igenom processen att släppa 
allt som ni trodde var viktigt i er tredimensionella verklighet, gett upp era dysfunktionella relationer och 
era oviktiga ägodelar. Er uppfattning om vad och vem ni är har gått framåt och expanderat enormt när ni 
flyttade er in i harmoni och initieringen med ert Högre jag – och gradvis kommer ni åt mer förfinad 
energi, högre frekvenser, ny information och större visdom. Som ett resultat, har ni blivit mer bekväma i 
er 4-dimensionella verklighet när ni arbetade er genom alla negativa känsloenergier som kom 
uppbubblande djupt inifrån ert undermedvetna och som ni rensade ut och ni omvandlade era omoderna 
uppfattningar. De pulserande omvandlande Ljusfrekvenserna genljöd även genom djupet av er cellstruktur 
och började lösgöra alla de rädslofyllda och restriktiva tankeformer som har ackumulerats genom tiderna – 
och rörde runt dem, flyttade ut dem för att släppa dem och ersätta dem med Gudomlig Ljussubstans. 
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Många av er bär urgamla, smärtsamma minnen av svek och att ha blivit övergivna och hur ni tillslut blev 
fångna i er fysiska kropp och inte längre kunde dra er ur den med er vilja. Ni hade glömt att det var ert 
uppdrag att fokusera på och integrera Anden inom den fysiska kroppen – att bli en förlängning av er 
Gudomliga Närvaro i manifestationen, utvecklingen och fulländningen av livet i det fysiska uttrycket – via 
den mentala, känslomässiga, astralkroppen genom gåvan fri vilja. Det är här experimentet gick snett, och 
en kärleks/hat relation till den fysiska kroppen tog sin början som har fortsatt och förstorats genom 
tiderna. Se er omkring på mänskligheten i stort. Hur långt har ni fallit från de perfekta, magnifika fordon 
som ni först förkroppsligade er i på planeten Jorden – den vackra designen, den fantastiska, invecklade 
strukturen som ni bebodde från början.  
 
Det finns de av er som varit stora ledare, och som har hanterat stor makt och auktoritet i många tidigare 
livstider. Ni svor innan ni inkarnerade i denna livstid att ni återigen skulle acceptera utmaningen och att ni 
skulle lyckas denna gång. Ni kan se vad som har formats som ett resultat av missbruket av dessa gåvor. 
När ska de som nu har makten, dessa naturliga ledare som alltid verkar aktualiseras för att styra och 
influera mänskligheten, vakna och inse vilken stor gåva de har fått? De måste inse att dessa gåvor kommer 
att tas ifrån dem, och med tiden vändas mot dem, om de inte tar ansvaret för den stora ära de har skänkts 
dem, och börja använda sina förmågor på ett riktigt sätt för allas bästa. 
 
Det finns många av er som har potentialen att bli skickliga healers och vårdare – ett ytterst ärorikt sätt att 
tjäna mänskligheten. Många av er använder dessa gåvor på det sätt de var tänkta att användas, men många 
fler har utnyttjat massorna och missbrukat sin kunskap och sina förmågor att kontrollera mänskligheten 
och samla ihop stora förmögenheter. Och det finns en missuppfattning om att det inte skulle vara en 
värdig uppgift eller strävan att vara en som tjänar eller vårdar mänskligheten, och man ser ner på många 
eller utnyttjar dem som om de är ”mindre än” eller inte så viktiga som de som utför andra plikter eller 
yrken. Gör inget misstag, dessa älskade, osjälviska Själar är integrerade med mänsklighetens välmående 
och är också Gudomliga sändebud från Skaparen. 
 
De av er som kom med överväldigande kärlek till Skaparen och er vackra planet har känt ett stort ansvar 
för Jorden. Ni har alltid vetat (även innan det var en populär tro eller ett accepterat koncept) att Jorden är 
ett levande väsen som andas. Ni känner en stor samhörighet med naturen och för den underbara 
variationen och florans och faunans storslagenhet som Moder Jord erbjuder som en gåva till 
mänskligheten. Många av er känner djup personlig smärta, nästan som ett överfall på er egen Varelse, av 
missbruket, försummelsen och den själviska förödelsen som mänskligheten har format på detta en gång 
perfekta, ursprungliga paradis. Ni är de som känner er mest fridfulla i bergen, i vildmarken eller när ni 
sitter på stranden och ser undret när vågorna reser sig, pulserar och flödar, och försöker lugna er krassliga 
planet.  
 
Sänd fram era kärleksfulla energier, kära ni – känn kraftvågen genom er Varelse när ni för in de högsta 
möjliga frekvenserna, och sänd sedan denna helande energi ner in i Jorden. Visualisera denna healing, 
transformation av Ljus som flödar fram, renar och helar Jordens eteriska nät. Detta är ert uppdrag, er del i 
den Gudomliga Planen. Ni vet vilka ni är. Ni kommer att veta att detta är ert uppdrag genom glädjen, 
klarheten och känslan av frid som ni känner när ni låter er själva vara ett instrument för healing av Moder 
Jord.  
 
Vissa av er har tagit emot tankar som är osammanhängande och oroande och drömmer livligt och med 
många detaljer. Vi säger er att ni börjar få tillgång till några av era parallella liv, lite av ert Högre Jag, 
Gnistor av Ljus som upplever andra dimensioner. Många av er som kan benämnas vara i ”snabbspåret till 
uppstigning” är i processen att integrera mer och mer fragment av ert Högre Jag, och som ett resultat av 
det, kan ni uppleva mycket förvirrande och konfliktskapande information. Ibland kan ni uppleva förvrängd 
information och förvrängda tankeformer som inte verkar höra till er, och vid andra tillfällen kan ni ta emot 
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underbara insikter och grundläggande nya koncept. Tillåt dessa nya koncept att långsamt filtreras ner i ert 
medvetande, och om de är i resonans med er sanning i ert Heliga Hjärta och Sinne, är det tillbörligt att 
integrera och använda denna nya kunskap. Precis som känslorna och tankarna som väller upp från er egen 
Varelse som baseras på någon sorts rädsla eller negativitet, se tankeformerna som inte är baserade på 
kärlek eller glädjefyllda direkt omvandlas till ren, Gudomlig Ljussubstans och släpp dem.  
 
Mina modiga krigare, bli inte modfällda. Nu är det tid att dra fram gåvan från den Första Strålen av 
Gudomlig Vilja/Makt. Ni blir prövade och testade för att se om ni kan stå upp för och erövra era största 
rädslor, och för att se om ni kan och kommer att acceptera det fulla måttet av SkaparLjus som erbjuds er. 
Ni gör dramatiska framsteg. Skuggorna och de mörka hörnen av Jorden och sinnena av mänskligheten i 
stort kommer inte mycket längre att stå emot det strålande SkaparLjuset. Håll orubbligt fast vid er vision. 
Ha mod och uppmuntra andra när ni djärvt marcherar in i Ljuset i den framtida världen. Vi står bredvid er 
och omsluter er i en aura av Guds kärlek. 
 
JAG ÄR ÄRKEÄNGELN MIKAEL. 
 
Transmitted through Ronna Herman http://www.ronnastar.com/ * Copy freely and share. However, I 
claim the universal copyright for this article in the name of Archangel Michael. 
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