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Kanaliserad genom Ronna Herman   

Älskade Mästare, låt oss samlas under denna heliga tid då vi delar vårt hopp, drömmar och strävan för 
framtiden. Ja, vi har även hopp och visioner om vilka mirakel som kommer att smidas av er och för er, 
Stjärnfrön på planeten Jorden. Blunda en stund och andas in djupt när ni stabiliserar er i ert Heliga 
hjärta. Föreställ er nu, om ni vill, i detta tidlösa ögonblick att vi alla är samlade för att glädjas, 
komma ihåg och återupprätta vårt gudomliga förhållande med varandra. Föreställ er och känn de 
igenkännande känslorna som kommer inifrån ert heliga hjärta, då er stora andliga familj, i det 
förgångna, i nuet och i framtiden träder fram för att hälsa er. Se de strålande fasetterna av vår 
fader/Moder Gud, och alla de skimrande, strålande Varelser ifrån detta Sub-Universum, ner till den 
allra minsta elementära Varelse presentera sig själva i sin magnifika prakt, när de ökar, för att vandra 
ibland er. Det finns inga begränsningar här, ingen är utesluten, för i den här stora samlingen i de högre 
dimensionerna finns plats för alla – alla själar som någonsin har inkarnerat på jorden är närvarande i 
sin eteriska form, liksom alla de dyrbara Varelser igenom detta solsystem och galax. Ni förstår, det är 
en fantastisk återförening som påminner om tiden när ni alla samlas för att fira innan ni började era 
många, långa sejourer i den fysiska världen på planeten Jorden. 

Tvivla inte, kära ni, på att ni är välkomna och att ni hör samman i denna sammankomst. Vi ser er i en 
underbar strålglans – er unika aura som skiner för alla att se, och de ljuva toner av era speciella 
vibrerande övertoner – er personliga SjälsSång – som adderar till den himmelska Musikens Sfär, och 
blandar och sammanfogas i enhet. 

Ni dras naturligt till dem som strålar ut de samma toner och färger som ni – de vars himmelska 
toner smälter in perfekt med era, därför att de är era närmaste och käraste själsfränder, ifrån vilka 
ni skildes från för så länge sedan. 

Stilla ert sinne ett tag: vilka nya insikter som kommer upp, vilka visdomsord, vad är det ni kommer 
ihåg som är viktigt för er? Tillåt er att se möjligheterna i er medvetenhet och på så sätt få ny 
information, avancerade tankemönster, kreativa idéer och visdom, som har blivit lagrade i Ljuspaket 
inom ert Heliga sinne väntande på att bli upptända i dessa viktiga monumentala tider. 

När ni kommer samman och flyter tillsammans, slås ihop med grupp efter grupp, kommer ni att få 
nytta av deras erfarenheter och särskilda insikter, liksom ni erbjuder er egen visdom till dem. 
Visualisera er själva sittande mitt ibland era älskade mästare som är ert hjärta kärast, då de omger er 
med kärlek och medkänsla, och når in i ert aurafält med sin strålglans. Var och en erbjuder sina 
speciella egenskaper, sanningar, tro, och beskydd; klar uppfattning och ljus; tacksamhet och tålamod; 
klarhet och ödmjukhet, koncentration och engagemang, ro och stillhet, och transmutation och renande, 
för att nämna bara några. De här är bara några av de attribut och egenskaper hos de sju Strålarna i ert 
solsystem, som vi har talat om så ofta. Vilket av dessa attribut saknar ni? Vad är er ”svaghet i Anden?” 
vänd inom och gör en ärlig inventering av er styrka och era svagheter – inget dömande, Kära hjärtan – 
observera bara. Vi erbjuder er en storslagen möjlighet att dra nytta av den Gudomliga Strömmen av 
Guds Ljus, källan varifrån alla välsignelser flödar. Ta allt ni kan förmå just nu, men, vi ber er att 
assistera andra med vad ni tar, för att de ska vakna upp och återta sin födslorätt. 

Det är vår högsta önskan att alla på jorden ska vakna och komma ihåg gnistan av det gudomliga som 
varje själ bär inom sig. Det är högst viktigt att ni river ner barriärerna, gränserna och restriktionerna 
som separerar er ifrån varandra. Vi ser hur er Jord återvänder till sin ursprungliga skönhet, återigen 
med gnistrande klara vatten, frisk, ren luft, en rik bördig jord. Vi vill uppmuntra och assistera alla som 
är villiga att vårda och ta hand om djuren och naturen, som ni kommer ihåg att ni gavs att förvalta, av 
denna Skaparens stora gåvor. Vi erbjuder rådgivning, ledning och stöd till er varje gång som ni rör er 
till en högre medvetandenivå och stiger ut i det okända. Vi ger trygghet och vårdar er då ni släpper 



mycket i era liv som ni håller kärt. 

Vi hjälper er maximalt så att den Heliga Universella Lagen tillåter i er strävan att övervinna brister och 
obalans. Vi ser inte era brister, kära ni, bara er strålglans och dess intensitet. Vi ser på när ni blygt 
och ibland djärvt sträcker er inåt och uppåt emot de högre dimensionella frekvenserna; då ni får 
glimtar och känner, möjligtvis för en kort stund, denna underbara glädje av enheten. De av er som har 
upplevt detta mirakel, ni vet att ni aldrig kommer att vara desamma igen – ni kommer alltid att längta 
till att återvända till detta välsignade tillstånd. Ni knuffas till gränserna av er fysiska uthållighet - när 
ni frigör energikoder som inte tjänar ert bästa; när ni då, genom medveten eller omedveten 
överenskommelse, påskyndar den förändringsprocessen. Ni lämnar era djuriska instinkter bakom er; ni 
förfinar och släpper era negativa mänskliga impulser, missbruk och begränsningar när ni integrerar 
alla aspekter av er Varelse in till full medvetenhet, Mästar-Jag på den fysiska arenan. Återigen, blir ni 
en Andlig Ljus-Varelse – klädd i människokött. 

Innan ni började ert stora äventyr för så många eoner sedan, lämnade ni delar av era kläder av Ljus i 
säkert förvar hos er JAG ÄR-Närvaro, precis som ni tillät oss att skydda inifrån ert inre mycket av er 
sanna identitet. Ni gick med på att endast ta med en del av era talanger och visdom till varje 
inkarnation och förvara återstående inom ert Guds-Jag. Ni deltog ivrigt och med glädje som en 
medskapare i detta storslagna drama som utvecklades på planet Jorden under många eoner, när ni 
experimenterade och upplevde all olik mångfald som den materiella världen hade att erbjuda. 

Men när jorden och mänskligheten sjönk till Ljusets tätare frekvensmönster och skuggorna av den 
fjärde och tredje dimensionen blev smärtsamma och stressfulla i era liv, rörde ni er i förbittring mot 
rädsla, ilska och en känsla av separation, och där har ni varit i många tusentals år. Men den tiden går 
mot sitt slut när rädsla och begränsningar faller bort, och var och en av er djärvt rört er genom 
illusionens dimma mot Sanningens strålande Ljus och Självmedvetenhet. Bli en observatör ifrån en 
högre utsiktspunkt när era gamla minnen förvandlas till Ljus, kära ni, då vi läker och väver det 
förgångna på nytt. Det spelar ingen roll hur ni eller omständigheterna ser ut, antingen det är lägre eller 
högre, var och en av er är en vacker unik gnista av Gud, en välsignad Skapelse. Ni är en bruten stråle 
av Ljus utsänd ifrån en av de stora Strålarna som strålar ut ifrån Guds-Jaget, så att vår Fader/Moder 
Gud ska kunna uppleva och uttrycka mer av sina ständigt uppenbara unika egenskaper. Detta är magin 
och undret i er långa jordiska vistelse – den Oöverträffliga Skaparen uttrycker sig och som igenom er 
upplever en välsignad Gnista av SIG SJÄLV! Nu, kommer ni ihåg? 

Alla aspekter av Skapelsen på er Jord vaknar upp, mineral- och djurrikena, tillsammans med devor 
och elementalrikena, och antar sina viktiga roller igen som väktare och förvaltare av Naturens 
Kungariken. Valar och delfiner förde protokoll över planeten Jordens historia, och kosmisk telepatisk 
kommunikation emellan Jorden och denna Galax, önskar återskapa sina relationer med 
mänskligheten. Ni har glömt bort det men de har inte gjort det. De har villigt och kärleksfullt tjänat 
mänskligheten genom tiderna, endast för att bli dödade och lemlästade. Snälla ni hjälp till att stoppa 
denna styggelse, Älskade. Delfinerna och valarna är i samklang med vattnet och därför mycket 
medvetna om sina emotionella frekvensmönster. De har lidit tillsammans med er genom tiderna. 
Många välsignade själar har blandat sina energier med dessa underbara Varelser, och strävar efter att 
göra er medvetna om hur värdefulla och viktiga de är i hela evolutionen. En kallelse har gått ut till 
dem av er som kommer ihåg; de av er som var där ifrån början för att återförenas i det fysiska, för att 
vakna upp till er egen storslagenhet och ert arv, och för att återknyta kontakten med sina bröder och 
systrar, valarna och delfinerna. Där finns en återförening i de högre rikena, men lika viktigt är många 
stora återföreningar på er planet. 

Ni återförenas nu med så många värdefulla medlemmar av er själsfamilj, några av deras intima 
själsfränder och grupper med vilka ni har rest tillsammans med ifrån tidens början, och med vilka ni 
har haft många underbara upplevelser. Förstå att dessa möten är gåvor som ni har förtjänat, ett 
tillfälle att dela, stödja och njuta av harmonin och skönheten av era kompatibla själsfränder. 
Kommer ni, från och med idag och framåt känna av mer av vår närvaro i ert dagliga liv? När ni gör 



det och ger oss tillåtelse, kan vi spela en mer aktiv roll med att assistera er vid tider när ni känner er 
osäkra, ledsna och stressade. 

Då ni strävar efter harmoni, kan vi projicera mer kärleksfull energi till er och placera en buffert som 
ett skydd runt er. Kan ni stanna upp en stund innan ni läxar upp er själva och andra och tänka: ”Hur 
skulle ett filter av kärleksfull energi förändra den här situationen? Vad är gott här och hur kan jag 
förverkliga det högsta resultatet?” Ge gåvan av kärlek och medkänsla, Älskade – inte fler materiella 
gåvor. Gör tacksamhet till en del av era dagliga vanor. Titta efter Själs-Gnistan i ögonen på dem ni 
möter och bekräfta denna Gnista med ett leende eller vänligt ord. Flytta er ut ur isoleringen och 
separationen mot en expanderande känsla av samhörighet och Enhet med andra. Ni kommer inte att 
vara så snabba att döma eller kritisera när ni inser att de andra kommer ifrån samma källa – de är en 
annan värdefull fasett av det Gudomliga. 

Låt oss ta upp frågan om New Age-filosofier kontra religiösa filosofier, så att ni kan få en bättre 
förståelse av vad som är andligt eller inte. Det finns mycket rädsla, förbittring och kritik ibland dem 
som följer en särskild etablerad religiös filosofi och dem som följer New Age-konceptet. Olyckligtvis 
så har religiösa trossystem lett till isolering och separation i stället för enhet, och där har funnits 
konflikter och krig i alla tider i Guds namn eller en särskild religiös tro. Skaparen anammar, stödjer 
eller fördömer inte någon religion. Alla Varelser är heliga och välsignade inför vår Fader/Moder 
Gud, och det finns många vägar som leder tillbaka till Enheten. En person anpassad till sitt Högre 
Jag vet att det finns skönhet och sanning i alla religioner, men man är också medvetna om att 
andlighet inte handlar om lärosatser, etniska koder eller en speciell strikt moral. Andlighet 
överskrider alla religioner och ansluter till varje själ sin gudomliga sanning. Andlighet älskar och 
omfamnar livet, och dömer inte eller förskjuter någon. 

Anden fungerar inom ramverket för de heliga Universella Lagarna och dessa är oföränderliga. Och 
kärnan i lagen för kärlek - Kärleken av Jaget och kärleken för alla Guds Skapelser. Andlighet handlar 
inte om att vara medial, såsom att ha ett inre seende, klärvoajans och inre hörsel eller telepatiska 
förmågor. Dessa förmågor är er naturliga födslorätt, ni har bara glömt bort dem och de har förtvinats 
då de inte använts. Era extra sensoriska förmågor kommer att naturligt återvända när ni rensar de 
statiska och negativa energimönstren ifrån er aura och återkopplar till ert Själsliga Jag. 

Ni kan vara religiös utan att vara andlig, men ni kan i sanning inte vara andlig om ni inte är villiga att 
erkänna det goda i varje religion och hos varje person, ära och tillåta var och en att uttrycka sin 
spiritualitet på sitt unika sätt. Ni kommer att se gnistan av det Gudomliga hos alla och allting, och 
kommer att införliva och manifestera inom er själva Guds alla underbara attribut när ni blir ett 
levande exempel för andra att ta efter. 

Då ni gradvis tonar in till er JAGÄR-Närvaro, genom varje högre nivå av ert Över-Jag, kommer ni att 
integrera mer av er Fader/Moder Guds-Essens. Det är då när ert sanna Gudomliga Jag kommer att 
börja utstråla i sin fulla härlighet. Det är vad som händer nu, Älskade. Ni ser och känner av det hos er 
själva och hos många av dem runt er, då era antal växer med stormsteg. Anden vandrar på jorden, 
Kära Ni, och det är NI. Känn att ni är oändligt älskade. 

Jag är Ärkeängel Michael 
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