
Ärkeängeln Metatron, 17 juni, 2012 
 

Hylla den Heliga Suveräniteten 
 
 
 
Hälsningar Mina Kära, jag är Metatron, Ljusets Herre och vi välkomnar er till detta möte. Vi 
omger var och en av er med en specialtillverkad vektor av villkorslös Kärlek. En vektor av icke-
linjär yta som öppnas när ni läser dessa ord. 
 
Det nuvarande skedet i linjär tid på er planet, är en unikt lämplig tidpunkt för självgranskning och 
avskildhet. Många av er, speciellt de som är över 49 år, den sjunde 7 årscykeln, känner sig 

ensamma när makan/maken har gått bort, relationer har avslutats och äktenskapet tagit slut. 
Denna väg är ibland också ganska ensam, ganska svår och känns kanske ”onaturlig” för många av 
er, och det är meningen. Så vi ber er att använda denna tid klokt, hylla den. Ni är på väg mot en 

stor examen.  

 
Det finns ett återkommande budskap i många av era religiösa texter som lyder: ”Det finns en 
årstid för allting, en tid för varje ändamål under himlen.” 
 
Det finns verkligen en tid för ensamhet. Gudomlig Avskildhet är ett nobelt tillstånd och ett som 
erbjuder ett gigantiskt kliv i termer av tillväxt, när man förstår och känner igen dess djupsinniga 
syfte. Ni förstår, det Gudomliga Jaget är till sist ensamt i sin slutliga jakt på allmakt. 

 
Enligt era termer så kommer själen till Jorden ensam och anden lämnar Jorden ensam. Uppstigna 
Mästare som har levt på Jorden har i årtusenden sökt avskildhet i sina inkarnationer, innan de 
bemästrade den. Så är det för många av er nu. 
 
Mina Kära, många av er som känner sig ensamma vid denna tid är av den uppfattningen att ni 
måste hitta en partner. Många av er söker en ”tvillingsjäl” eller själsfrände. Men vi kan tala om 
för er att, i synnerhet bland de avancerade Själarna, ni är ensamma för att ni planerade att vara 
det. Det är verkligen ett ädelt åtagande. Det är dags för Gudomlig ensamhet. 
 
Ensamhet för dem som söker helgat ljus, för dem som söker vad som benämns som ”invigd 
upplysning” väljer specifika perioder i sin livsplan för att få vara ensamma en tid. Det betyder 
inte att ni alltid kommer att vara ensamma, det betyder helt enkelt att ni har valt det för en tid för 
att ”arbeta med er själva” för att uppnå kärlek för er själva.  
 
Bland själar som söker Mästarskap, ungefär en av tre eller fyra livstider, avsätts en livstid för 
ensamhet. Kärleken till sig själv är ett tillstånd som många, särskilt de med kristna traditioner har 
förlorat. Kristendomen med sina läror om arvsynd, lär er att ni har fel och brister i er karaktär och 
därför behöver förlåtelse. Ni har tillbringat livstider med att be om förlåtelse för vem ni är. Ni har 
förlorat känslan för er Gudomlighet och funnit det lättare att ge än att få. Balansen blev rubbad. 
 
Vi kan berätta att när Jorden omvandlas till den nya Kristallina Tidsåldern, kommer karaktären på 
energins resonans och det dimensionella greppet om planeten att utvidgas. Det finns en minskad 
påverkan av dualitet/polaritet för dem av er som väljer att sträcka sig bortom den tredje 
dimensionen.  
 
Ni kanske undrar om ensamhet eller partnerskap skapar större framsteg för själen? Frågan är 
aktuell och särskilt relevant för många av er i Uppstigningens Gryning. Det korta svaret är att 



både partnerskap och ensamhet har sitt Gudomliga syfte... och vi understryker ordet BÅDE. 
Mycket är vunnet med att vara i en engagerad kärleksfull relation. Det är den naturliga 
omständigheten för de flesta förhållandena på Jorden. 
 
Men Mästare, vi kan också berätta att det finns ett viktigt syfte även med ensamhet. Den är 
faktiskt en nödvändighet. Det är inget misstag att en stor del av er i slutet på vägen till 
upplysningen är ensamma. Nu är det upptakten till den kommande Uppstigningen. Om ni är 
bland dessa, så kan vi tala om att er ensamhet är ändamålsenlig. Det är kanske som det ska vara. 
Ni förstår, det var så många av er planerade det. Ändå känner många att ensamheten är svår att 
bära och att ni måste jaga en partner... den gäckande tvillingsjälen. Kära Själar, det finns mycket 
förvirring kring begreppet tvillingsjäl, ”själsfrände”, och rollen och karaktären av ett optimalt 
partnerskap i att bemästra Jaget. 
 
Avskildhet är avsett att vara en tid av sublim vördnad av jaget. Ert liv och era upplevelser på detta 
plan är er egen skapelse, er egen levande väv, vävd av era individuella övertygelser. I ensamhet är 
Själen manad till självrannsakan och det ges en möjlighet att dyka djupt ner i det vatten som 
flyter inom er. Att simma i havet av ER SJÄLVA och därigenom återupptäcka er inre kärlek, att 
lära er vilken briljant Gudomlig gnista ni verkligen är. 
 
Relationer är ett sätt att återspegla effektiviteten av ert trossystem, och ge er feedback på vad, 
enkelt uttryckt, som fungerar eller inte. Avskildhet kräver av individen att utforska sig själv, att 
återbekanta sig med den inre horisonten, och detta underlättar och framtvingar suveränitet. 
Suveränitet är Mästarskapets övermakt. 
 
En relation mellan två oberoende människor har större balans, större kreativitet och längre livstid, 
än en relation mellan två människor som är beroende av varandra. Förstår ni? Till sist måste varje 
själ tydligt definiera jaget för att bli Mästare. Självbehärskning inbegriper periodvis planerad 
avskildhet. Det är under den perioden som oklanderlighet kristalliseras. Och vi säger er att 
kristallisering genom Oklanderlighet är en nödvändig fas av självbehärskning. Det är en 
kalibrerad tidpunkt i den flerdimensionella vistelsen. Man stiger in i tomrummet, det stora 
mysteriet i sökandet efter styrka och den högsta visionen, ensam, utan någon skuldra att luta sig 
mot. Och i processen upptäcker man sublim helhet och fullbordan.  
 
Missförstå oss inte, det finns en stor giltighet i att para ihop människor. Men slutligen, vägen till 
att bli Mästare vandrar man i suverän ensamhet. 
 
Man blir upplyst när man lärt sig att övervinna det fysiska jaget. Var och en måste anstränga sig 
för att slutligen segra, bli vad vi kallar oklanderlig/felfri. Oklanderlighet är kristalliseringen eller 
den enhetliga klarheten av själen och det är en nödvändig dygd i Mästarskap. Detta innebär ett 
frigörande av beroendet, ett frigörande av allt som inte tjänar er Gudomlighet. Det är en omstart 
och omprogrammering av allt som ni är. 
 
Vi har talat om för er att språket, uppbyggnaden av de högre dimensionerna, är helig geometri. 
Oklanderlighet är den geometriska klarheten av själens psyke. Genom att definiera sig själv 
genom oklanderlighet blir man kristallin och därmed mer kapabel till Gudomligt Medvetande 
inom de sammanhängande högre planens geometriska ljus. Det kan bara uppnås genom att 
bestämma vem ni är, vad ni tror på och sedan leva efter det. Erkänn er sanning och anpassa er helt 
till den.  
 
Fråga till Metatron: ”Menar du att kärleksrelationer, såsom äktenskap, inte är den högsta 
föreningen?” 



 
Metatron: ”Kom ihåg att i det högsta riket är ni en helig Enhet, alla är en del av den Gudomliga. 
Så i termer av dualistiska upplevelser är svaret på din fråga ja. I detta sammanhang, JA! Mästare, 
i den högsta verkligheten är ni ett enhetligt pluralistiskt medvetande.”  
 
Relationer i den linjära dualistiska upplevelsen är ett sätt att nå målet. Vi säger att kärleksfulla 
förhållanden är ett heligt, glädjefyllt verktyg för att uppnå Självkontroll, men att det till slut i 
varje Själs resa finns förutsättningar för ypperlig tillväxt till suveränitet. Det suveräna Jaget är 
sig själv nog, och har inget behov av att vara beroende av någon annan. Sådant begreppsmässigt 
beroende kan vara avskräckande för Mästarskap.  
 
Sanningen att säga, ni smälter ihop till suveränitet med er andra hälft, den andra parten av er Själ 
som separerades i dualiteten. Var och en av er har en manlig eller kvinnlig komponent i dualiteten 
och den andra halvan blir återkopplad till det Integrerade Gudomlig Jaget, innan ni stiger in i de 
högre världarna. Detta är faktiskt en nödvändig sammanslagning och kommer att ske för så 
många av er när ni träder in i 2012.  
 
Många av er anser att tvillingsjäl och själsfrände är samma sak. Det är bara syntaxen som är lika. 
Den verkliga betydelsen är något annat. Tvillingsjälen är den andra halvan av samma Själ, delad i 
dualiteten, och de är sällan tillsammans i det fysiska. Själsfrände är enligt våra termer, en annan 
Själ, vilken ni har kontrakterat för att ni ska växa tillsammans i den fysiska dualiteten, som en 
hjälp i utvecklingen och utforskning av kärlek med en annan Själ. Utveckling mot ett gemensamt 
mål. 
 
Den skenbara paradoxen i linjära relationer, som konceptet om själsfrände (inte tvillingsjäl) är att 
ett förhållande mellan två oberoende suveräna varelser ger större glädje, bättre balans, bättre 
samverkan med det Gudomliga, större möjlighet för karriären, än en relation baserad på 
medberoende. Förstår ni? 
 
I denna tid, i detta nu, har faktiskt många av er sammansmält med er eteriska (icke-fysiska) 
tvillingsjäl, och håller på att forma er heliga fullkomlighet till en fysikalitet, för att ni ska kunna 
träda in i de kristallina världarna som en helhet. I de flesta fall uppnås den här återkopplingen av 
själen i avskildhet eller i oberoende förhållanden.  
 
Så vi säger er, hylla er valda period av oinskränkt ensamhet, det är tecknet på er Själs avsikt att 
träda in i den Kristallina Mer-Ka-Na Bemästringen. 
 
Vi tillägger att många som är av kvinnligt kön i detta livet, har valt särskilt utplånande roller för 
att balansera planeten vid denna tid. Är det inte sant att planeten har varit i obalans på grund av 
patriarkala energier i årtusenden? Det är därför det verkar som att en stor majoritet av dem som 
dras till ”New Age” är kvinnor, förstår ni, för att förankras i det Gudomligt Feminina. Kvinnor 
har fått etiketten ”det svaga könet” i ert nuvarande paradigm. Ingenting kunde vara längre från 
sanningen. 
 
Många av de kvinnor som nu är ogifta, är betingade att känna att de måste ha en partner. Återigen 
säger vi, hylla er ensamhet. Ni valde det och vi hedrar er för den väg ni valt. Det idealiska för 
planeten är inte att vara kvinnlig eller manlig, snarare skulle en perfekt balans vara BÅDA, men 
den är för närvarande i obalans av patriarkalisk resonans. Vi hedrar de av er som är av kvinnligt 
kön, er styrka gör framsteg med att skapa en välbehövlig balans. 
 
Själen är verkligen androgyn, självständig, självtillräcklig. Det betyder inte att kärleken inte är 



den oftast förekommande grunden hos Själen, det är den högsta vibrationen. Det är resonansen 
som produceras av Uppstigna Själar till Kosmos och reflekteras tillbaka som en kollektiv harmoni 
av Kristallin Kärlek. När den utvecklade Själen strävar efter att nå Allmakt, kommer den att bli en 
fulländad självförsörjare och på så sätt utstråla spektakulär villkorslös Kärlek till ALLA. Det är 
som det ska vara, som det måste vara. Det är så ni Uppstiger. 
 
Den slutliga examen av Själen görs inte i par, förstår ni. Det görs inom det Gudomliga Jaget i 
universell harmoni till Allt Som Är. Förstår ni? Detta är aktiveringen av Jaget till den Gudomliga 
resonansen av det Kvantumkristallina Fältet. Separationen måste obevekligen ske innan den 
slutliga kollektiva återföreningen, det måste ske för att möjliggöra den slutliga 
sammansmältningen in i ALLT SOM ÄR.  
 
Det är den ni ÄR. Det är JAG ÄR, det JAG ÄR. 
 
Vår poäng här är att om ni lever i ensamhet, vidkänn dess syfte. Om ni lever i en relation, förfina 
den i skönhet till en större oberoende kärlek. Ni kommer att upptäcka att kärleken expanderar och 
förhållandet blir ännu bättre, precis som ni kommer att upptäcka att förhållanden där man är 
medberoende är obalanserade och misslyckade.  
 
I suveränitet kommer mänskligheten att se sig själva i denna infattning som att de har blivit 
”hela” och inte deras partners ägodel eller någons ”bättre hälft.” Det finns överenskomna punkter 
som tillåter valfrihet och förändring, även om förändringen innebär slutet på partnerskapet. I ett 
oberoende förhållande vill man det bästa för sin partner utan att kompromissa med idealen.  
 
De kommer att ge sina egna löften, löften och val av ett nytt paradigm, men det kommer att finnas 
möjligheter för justeringar och möjligheter att se över villkoren. Detta kommer att medge ett 
större igenkännande av Jaget. Detta kommer att utformas för att förhindra energiblockeringar och 
minska dysfunktionella äktenskap och komplikationer vid skilsmässor och stämningar.  
 
Några relationer i dessa termer kommer att hålla livet ut, andra inte. Men arketypen av 
suveräniteten kommer att bättre stödja båda, baserat på val och ömsesidig överenskommelse av 
varje individs villkor. Och sådant oberoende blir glädjerikt, utan att den ena partnern är dominant 
och påtvingar sin tro, moral och vilja på den andra. 
 
Mänskligheten, i allmänhet idag, erkänner eller förstår inte sin Själ, sitt Gudomliga Jag. Det är 
sant att en större kvot av mänskligheten nu håller på att vakna upp, fler än vad som har skett i 
någon annan tid, men det är fortfarande bara omkring 10 % av en befolkning på ca åtta 
miljarder, som har vaknat. Det är ett tillräckligt antal för att åstadkomma Uppstigningen, men 
mycket återstår fortfarande att göra. 
 
Religionen i det nya paradigmet måste bli individualiserad, måste verkligen erkänna Jagets natur 
och den Gudomliga Själens natur. Ingen av era världsreligioner lever upp till det idag. Ingen av 
era religioner kan svara på frågan om människans sanna Kosmiska Utomjordiska 
mångdimensionella ursprung, och det måste bli förstått i det nya paradigmet. Ingen av era 
nuvarande traditionella religioner kan korrekt och fullständigt återge den sanna historien om 
människan. Det finns ingen sann religion på Jorden idag. De flesta är köpta och sålda på i 
förväg beställda mallar. Var och en hävdar att de vet vägen till Gud, att de kan leda er på vägen 
till Gud, men ingen gör det. Var och en har sina trossatser, var och en har sina hierarkier och 
kontrollanter.  
 
Människan söker Gud ivrigare nu än under någon annan tid på planeten, så detta sökande i sig har 



potentialen att införa ljuset. Få religiösa lärare är sanna lärare, forskare kanske, men inga sanna 
lärare. Andra är bedragare, charlataner, även inom metafysiken och den så kallade ”New Age.” 
Få som gör anspråk på att kanalisera Uppstigna Mästare eller Änglar, gör verkligen det. 
 
När helheten inte upprätthålls blir förbindelsen till den sanna anden bortkopplad, och alla som är 
mänskliga blir föremål för att falla in och ut ur helheten. Vägen till Uppstigningen är förmågan 
hos varje Själ att höja sig till hans/hennes Högre Jag. Gå till ert inre och finn er egen 
Gudomlighet i ert hjärta. Inte genom att blint följa en Guru, evangelist, kanaliserare eller andlig 
ledare, utan genom Jaget. Acceptera bara det ni kan urskilja individuellt, som ger gensvar inom 
er som sanning, och ge inte bort er makt till någon annan. Var och en av er kan och måste 
kanalisera ert Högre Jag. Studera, titta, lyssna, urskilj, granska och acceptera bara det som ger 
gensvar inom er. 
 
Vägen till Gudomlighet, Mästare, är genom den heliga suveräniteten av Jaget, och i 
Uppstigningen. Vägen till det Högre Jaget är genom självdefinition och att söka Gudsaspekten 
inom er med den stora längtan som är inbyggd i varje Själ. Studera, sök och arbeta! Det finns lite 
hopp för framåtskridande om ni väljer att vara försoffade eller lata. Ansträngning är nödvändig 
för att höja er över dualismen. Det har alltid varit så. Ni är här för att tillkännage det okända! 
Jobba på det! Bli en Ljusets krigare i dualiteten, för de verkliga striderna är inom er för att nå 
självbemästring. Vägen är inte lätt. Men i Självbemästring ligger en energi så utsökt att den fyller 
på bränsle för allt ni begär för att gå framåt och det finns en annan nivå ovanför den ni stiger upp 
till. Medvetandet expanderar hela tiden. 
 
Upptäck er väg. Upptäck er själva. Älska er själva, älska varandra, älska Gudomligheten inom er 
och inom var och en! Upptäck de multidimensionella aspekterna av er sanna Själ. Det är 
nobiliteten av ensamhet. Även om vägen ibland känns ganska svår och ensam, vet att sådan är 
dualitetens utmaning, för ovan är ni en helhet och saknar inget. I de högre världarna är ni i ert 
heliga väsen av integrerad helhet, i fullkomlig och överväldigande lycka. 
 
Vi är ständigt med er. Vi erbjuder er villkorslös Kärlek. Vi ber er att behandlar er själv och andra 
med vårdande Kärlek och respekt. Vi hedrar er! 
 
Jag Är Metatron, Ljusets Herre, och jag delar med mig av dessa SANNINGAR! 
 
Ni är älskade. Och så är det. 
 
Kanaliserat av Tyberonn 
 
Översättning Ulla Krogh-www.st-germain.se  
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