Peaingel Miikaeli sõnum, dets 2oo8
Kanaldanud Ronna Hermann
Armastatud meistrid, on tulnud ohtralt ennustusi ja teooriaid Maa ja inimkonna tuleviku
kohta. Mõnel neist on tugev võimalus täide minekuks, kuid teisel mitte. Läbi paljude ajastute
on inimkond mänginud olulist rolli kollektiivse teadvuse uskumusestruktuuri loomisel, sellest
tingituna on erinevatel maadel etendatud küll rasside- ja kultuuridevahelisi kui ka inimeste
omavahelisi suuri draamasid.
Tõepoolest, igat ajastut on mõjutanud tollele ajale kohane üle- Valgustatud ettemääratuse
teema. Igal ajastul olid väljakutsed ja võimalused, mis mõjutasid igat Maa peal elavat Olendit
ja igat ostust, olgu tulutoovat või kahjulikku, mõjutades kogu tervikut.
Ometigi ei saa mitte miski ega mitte keegi, peale meie Jumal-Isa / Jumal-Ema, muuta
universaalset Jumalikku plaani. Tsükkel tsükli järel jõuavad lõpule isiklikud, planetaarsed,
galaktilised, universaalsed ja kõiksuse tsüklid ja tundub nagu joonduks kogu Looming Ülima
Looja südametuumaga. Selleks et aidata teil, neil kiiretel muutuste aegadel toimuvast aru
saada, visandame teile mõne stsenaariumi, mis ei leia teie tulevikus aset ja heidame pilgu
muutustele, mis saavad toimuma juba lähitulevikus. Teeme seda lootuses, et suudame
leevendada praegusel ajal Maa peal vohavat rahutust ja hirmu.
Ei saa olema „Galaktilist päästemeeskonda“, kes tuleks Maale suurte Valguselaevadega ja
tõstaks õiglased hinged Maa pealt üles taevastesse kuningriikidesse. Te kõik olete ühel või
teisel määral olnud osalised tasakaalust-väljas-oleva, tihke, piirangutega maailma loomisel,
milles te praegu elate. Igaüks peab aktiivselt selles päästmis-missioonis osalema, päästes
kõigepealt iseenda, ja seejärel aitama planeet Maad tema täielikku tervikliku Olemiseseisundisse tagasipöördumise protsessis, samuti aitama ka välja juurida mineviku negatiivsed
massiteadvuse uskumusmustrid.
Kuidas sellise tohutu ülesandekoormaga hakkama saada? Keskendudes kõigepealt iseenda
transformatsiooni-protsessile, mis tähendab – saavutada omaksvõetud Valguse ja varju
värviskaalal jälle tasakaal ja harmoonia, et nüüdsest peale kiirata negatiivsete ja kahjulike
mõttemustrite asemel meeleolutõstvat positiivset energiat.
Üheks otsustavaks komponendiks endale ja teistele parema maailma loomisel, on Oma Mina
Meistriks saamine, see on keskendumine oma Püha Südame värava avamisele ja selle
lõplikule avanemisele, andes niiviisi võimaluse Elava Valguse Jumala Osakestel voolata oma
füüsilisse kehasse ja sellest läbi. On tarvis võtta vajalik osa oma isiklikuks kasutuseks ja
lubada ülejäänul voolata Maa sisse ja sealt välja kristallvõre süsteemi, mis ümbritseb
Maakera. Oleks heatahtlik teist, kui annaksite portsjoni Jumala kübemekestest, mida ligi
tõmbate, edasi viiendas dimensioonis asuvasse Maailma Püramiidi, kasutamiseks parimatel
eesmärkidel inimkonna, Maa ja kogu Loomingu heaks.
Teil, Jumala valvuritel, on oluline osa inimkonna ja Maa teenistuses, saades puhastatud
alusteks Looja Valguse Teemantkõvadele Kübemetele ja jagades neid Jumala Kübemeid Maa
ja inimkonnaga. Teie kui Valguse Sõdalased, loote muutuse, püsides ustavalt kursil ja tõustes
praegu Maal lokkavast hirmu ja negatiivsuse keeristormist kõrgemale. Meeleheide ja hirm
muutuvad tund-tunnilt tugevamaks, nüüd mil peen läbitungiv muutusi loov Valgus põrkub
struktuuridega, mis on ehitatud ahnuse vesiliivale, loodud teisi valitseda ja kontrollida
soovijate poolt.

See omab ka tähendusrikast efekti neile, kes on liialt kolmanda/neljanda dimensiooni
illusioonides kinni ja kes seisavad muutusele vastu. Peenenema energia
võnkesagedusmustreid ja nende avardumist ei saa eitada, ja kui muutumise surve läheb
tugevamaks, hüüavad vastuseisjad ja eitajad abi poole. Ometigi, ei ole nende kallite hingede
jaoks pääsemist, kuni nad ei loobu oma isekast mõtteviisist ega alusta iseenda
muundamisprotsessi.
Nagu kõigile teada, on käes aeg, mil need, kes on aktiivselt otsinud armastust, õnne ja enesega
rahulolu väljastpoolt ennast, märkavad oma materiaalsete väärtuste kadumist või nende
suureks koormaks olemist. Viimastele põlvkondadele sündinud arvukad hinged ei ole kunagi
pidanud kannatama ilma-olemist või vaesust ja kohese rahulolu saamine on saanud normiks.
Ääretult suur hulk hingesid kogeb praegusel ajal nii isikliku kui ka põlvkonnakarmade või
põhjuse ja tagajärje vastulööke, mis on tingitud vastutustundetust tegevusest. Järgnevate
aastate jooksul halvenevad need tingimused veelgi, ja paljud armsad hinged valivad
ülemineku, jätkates oma teekonda mõnes teises kolmanda / neljanda-dimensiooni maailmas,
kuna nad ei ole valmis või ei soovi läbi teha nõutavaid muutusi, mis on vajalikud selleks, et
saavutada tasakaal ja harmoonia nii sisemises kui välises maailmas.
Õnnistatud on need teie hulgast, kes on joondunud Jumal-Isa / Jumal-Ema tahtega kõigi
ülimaks hüvanguks. Sinu sisemine Jumala vägi tuleb äratada armastavate taotlustega või
muidu jääbki see liikumatuks, mitte-aktiivseks ja mitte-reageerivaks (sulle vastuseid mitteandvaks). Jumalikke seadusi ei saa muuta; ent ometi, joondades end oma jumaliku Minaga,
saavad kosmilise varamu rikkused sulle lõputu varuna kättesaadavaks.
Maailm ei saa hävitatud ei inim- ega loodusjõudude poolt. On tõsi, et Maa puhastumine
jätkub, kiirenedes sageduse ja jõu poolest maakera einevates paikades. Ent, need teie hulgast,
kes on usinalt püüelnud Meisterlikkuse poole, on palju vägevamad kui arvata oskate. Teie,
Täheseemned, kes te olete saavutanud võime pääseda ligi kõrgema dimensiooni Valguse
sagedustele, ja olete täiustunud püha hingamise ja teadvuse kaasloome tehnikaga, tõepoolest
loote muutuse. Igaüks teie hulgast on võimsam kui 100 000 hinge, kes endiselt toimivad
kolmanda/neljanda dimensiooni keskkonnas ja kel on juurdepääs ainult poolele elujõu
algolemusele.
Siiski, suure tõenäosusega väidame, et teie aja järgi kahekümne aasta jooksul jäetakse paljud
madalad rannikualad kogu maailmas maha, kuna ilmneb, et ei ole võimalik ega mõistlik
jätkata võitlust loodusjõududega ja püüda valitseda maa üle, olenemata sellest, kui palju
mullavalle või kunstlikke barjääre ehitatakse. On aeg hakata aktsepteerima, et inimkond ja
Maa on keset monumentaalseid muutusi, ja ainus viis loodusjõudude taltsutamiseks, on
veelkordselt tunnistada suurt Deevalikku kuningriiki ja püüda töötada koos nendega, et
õppida katastroofidest, mis üha sagedamini neil Maa puhastumise ja ümberkorralduse aegadel
aset leiavad. Te kõik peate tundma mõningast häbi Maa praeguse kurva seisundi pärast, ja see
kohustab teid kõiki tegema, mis võimalik, et anda oma koduplaneedile tagasi tema algne ilu.
Paljud teist tunnevad tugevat impulssi kolida mujale, oletatavalt turvalisemasse paika. Kallid
südamed, teadke, et te võtate oma julgeoleku või oma katastroofi endaga kaasa. Ärge kunagi
unustage, et need kes on harmoonias ülestõusmise pidevalt muutuvate võnkemustritega, on
alati kaitstud ja õigel ajal õiges kohas, olles oma Püha Südame keskmes ja lubades
Elu/Valguse Jumalikel osakestel endast läbi voolata, immutades Kristall-Võre süsteemi

peenenenud Valgus-sagedustega ja luues seega turvalisemaid, pühasid paiku kogu Maakeral
ja ka iseendas.
Maailm ei lõpe detsembris 2012. Ometigi, maailm nagu teie teda teate, muutub kiiresti, päevpäevalt ja 2012.a. saabudes elate juba tunduvalt teistsuguses maailmas. Enam räägitakse
Valguse ja varjumaade vahelisest kuristikust. Puhastatud Valguslinnad hakkavad vormi võtma
erinevates pühades paikades kogu maailmas. Need pühad linnad ehitatakse piirkonda, kus
kristallvõred ja jõujooned (ley-lines) lõikuvad ja kus Looja Valgus pulseerib kõige
tugevamini, tõmmates ligi neid, kes sellega resoneeruvad ja harmoneeruvad konkreetse
Valguslinna peenete võnkemustritega. Need, kes toimivad endiselt madalamatel
tasakaalustamata sagedustel, ei tunne end mugavalt neis kõrgema dimensiooni oaasides. Nad
võivad ette võtta lühikülaskäike, kuid ei jää paikseks.
Maa puhastumine jätkub, kuid selleks ajaks on ilmnenud, kus asuvad kõige turvalisemad
paigad ja kus veel vajatakse puhastamist. Endiselt on kohalikke sõdu; siiski, paljud maailma
maad keskenduvad oma rahvale ja siseasjadele ja sellele, kuidas säilitada suhteline kord nende
radikaalsete muutuste ajal. On aeg, et iga rahvus ja ka iga inimene otsiks võimalust puhastada
oma äpardunud tegu/tegevus, enne kui näitab näpuga teisele, et oma ebaõnnestumistelt ja
puudustelt tähelepanu kõrvale juhtida. Teil on aeg silma peal hoida oma juhtide kavatsustel ja
aususel. On aeg keelduda juhtidest, kes ütlevad: „Tehke minu sõnade, mitte tegude järgi.“ On
aeg nõuda aruandekohustust ja ausust neilt, keda valisite juhtideks. Te ei saa
vastutustundlikke, valgustunud, heatahtlikke juhte, kuni te seda ei nõua ega tee lõppu „teie
päästmise“ ja maailma paremaks muutmise peadpööritavatele lubadustele. Armsad, kordan
veel kord, teie ise olete enda päästjad, ja kuni igaüks ei hakka võtma vastutust enda loodud
hea ja halva eest, jäävad teid valitsema need, kelle prioriteetideks on isiklikud huvid.
Teie, armsad Täheseemned, olete Suunavateks Tuledeks neile, kes püüavad tõrjuda hirmu ja
kolmanda/neljanda dimensiooni-ahelate illusiooni. Enne teie Maale kehastumist selleks
pöördeliseks ajaks, astusite te ette ja nõustusite olema avangardi hulgas ja saama järgijatele
säravaks eeskujuks. Kogu teie missiooni täitmiseks vajaminev tarkus on teie sees. Kahtluste
tekkimisel, pidage meeles, et kõik teie minevikukogemused, õnnelikud või ebaõnnestumisena
tunduvad, on andnud teile kogemustepagasi, millele toetuda. Me püüame aidata teil
meenutada oma suurepärasust ja võtta teadmiseks, et seda mida me teilt palume, seda olete
varem korduvalt teostanud. Me palume teil minna viiendas dimensioonis asuva Valguse
Püramiidi sisse ja istuda oma Kõrgema Mina energias. Mis on sinu kireks? Mis on sinu
südame sügavaim igatsus? Vaim sosistab sulle ja kui sa vastad kutsele, kerkivad esile
suurepärased, ettekujutusi ületavad väljavaated ja võimalused ja nagu alati, oleme meie kohal,
et teid juhendada ja innustada.
Paljud teie hulgast kogevad praegusel ajal Jumalikku rahulolematust ja ka mõningaid
elumuutusi. See, mis ennem pakkus rahuldust, ei rahulda enam ja võimalik, et paljud teie
sõbrad ei paku teile enam huvi. See on sellepärast, et teie Hingemina müksab teid edasi
liikuma, et avardada teie nägemust ja võtta oma saatus enda kontrolli alla. Teie ja teie
valgustunud hinge-vennad ja -õed on tulevikuehitajad. Teile pakutakse imelist võimalust
pääseda ligi oma Kõrgema Mina tarkusele. Oma õpetuste kaudu anname teile kogu
vajamineva informatsiooni, et alustada juurdepääsu galaktilisele teadvusele ja isegi väljapoole
seda, ja õppides ehitama ja kasutama oma Valguse/Väe Püramiidi viiendas dimensioonis,
pääsete kiiresti ligi galaktilise Lõpmatuse sissepääsule, kus kõik universumi rikkused tehakse
teile kättesaadavaks. See on teie Jumalik sünniõigus - elada külluses ja õitsengus, mille olete

lihtsalt unustanud. Kõigepealt peate taipama, et te olete seda väärt ja siis praktiseerides ja
õppides vajaminevaid oskusi, hakkavad soovitud asjad teie elus manifesteeruma.
Pidage meeles, et küllus esineb mitmel kujul, seega otsige armastuse, rõõmu, hea tervise ja
elujõu küllust, kuid ka kõiki materiaalseid asju, et elada täisväärtuslikku ja majanduslikult
kindlustatud elu. Hakates looma imet ime järel, tahavad teie ümberolijad teada, mida teete.
Alles siis peaksite jagama tegevusjuhiseid, uskumusi, ja tarkust, mida olete nõuelnud kui teile
kuuluvat. Siis saab teist tõeline Meister. Kõigepealt õpetate eeskuju ja tegevuse kaudu ja
lõpuks sõnaga. Keskendu sellele, mis sinu maailmas õige on, ja otsi parimat enda
ümberolijatelt, tugevdades seda niiviisi. Sa suudad muuta enda ümber olevat maailma, üks
mõte korraga. Pea meeles, et sinu Pühasse Meelde on salvestatud sinu täiustatud tarkuse
Valgusepaketid. Kasuta ja jaga seda tarkust ühisel teel olevate vendade ja õdedega.
Teenistuses olemiseks on palju mooduseid ja teistele eeskujuks olemine on üks
efektiivsemaid. Loo oma ellu ilu, rahu ja harmooniat ja teised märkavad ning tahavad sinu
saladust teada saada. Teie, Täheseemned, olete ees sammujad ja uue Maailma arhitektid. Mu
armsad, te olete vajalikud.
Me kiirgame teile kõigile meie Jumal-Isa/ Jumal-Ema igavest armastust. Meie, ingellikud
väed, oleme teie juhendajad ja kaitsjad. Pöörduge palves meie poole, me vastame.
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