
Ärkeängeln Michael, 11 mars 2014 

Via Susan Leland 

Världen håller på att vakna upp till sanningen 

Jag hälsar er, Kära Familj! Jag är här för att högt och tydligt tala om och ge ett Sanningens budskap till 
många, många grupper av människor – lagstiftare, journalister, finansmänniskor, religionsledare – för 
vilka allt handlar om makt och kontroll – och till företagen. Sanningen är att deras dagar är räknade, 
deras dagar med spridandet av mörker är över. Excalibur väver Sanningens Blå Väv, och fler och fler 
Sanningar kommer att komma till alla – alla som vistas på planeten Jorden. 

Människor börjar ta bort skygglapparna från sina ögon och låter Sanningens blå energi komma in och 
genomsyra deras energifält. Och hur går detta till? Det händer tack vare att Hjärtan håller på att öppnas – 
Hjärtan är öppna! Detta handlar inte om en mental övning. Det handlar om vad som ger resonans inom 
var och en av er. Ni har haft denna slöja och den har skapat skygglappar, inte bara för era ögon, utan för 
era öron och er hjärna. 

Ni har stängt av era igenkänningsprocesser. Ni har tillåtit mörkret att härska och att hänga som ett ständigt 
moln över planeten i eoner, och nu öppnar ni era Hjärtan och låter Ljuset och Kärleken lysa så vackert! 
Men ni behöver veta Sanningen. 

Vi förstår att det finns de av er för vilka Sanningen fortfarande är så smärtsam att de inte står ut med att 
titta på den, även om den kommer som ett bländande Blått Ljus, så att säga. Det betyder att ni vänder er 
bort från den snarare än att erkänna den, eftersom den skapar oordning i er trygga värld. Den får er att 
behöva tänka från Hjärtat och att göra er av med det som inte längre gagnar er, eftersom det inte är av 
Sanning. 

Det har tjänat er fram till en viss punkt, men gör det inte längre. Det finns ingen anledning att bli arg på 
dem som har berättat dessa osanningar, eller lögner, för er. Det finns större anledning att tacka dem 
eftersom ni har vaknat upp, och för att ni nu i ert Hjärta vet vad som är sant och vad som är falskt. Det är 
därför jag erbjuder er Excalibur (svärdet i stenen) – ni kan bevara det i ert Hjärta och kalla på det, och 
mig, när ni är osäkra. 

Kom ihåg att er verklighet är den som är sann för er, och det kan hända att er grannes verklighet är 
annorlunda än er. Kom också ihåg att även om medvetandet har vaknat, så finns det människor som 
fortfarande är omedvetna. De famlar fortfarande omkring i mörkret. Så stråla ut ert Ljus från de högsta 
nivåerna av er varelse – från ert Gud/GudinneJag, ert ÄnglaJag, och låt Kärlekens Ljus finnas i varje 
uttryck ni gör, vare sig det är i ord eller handling eller i era tankar. Det gäller att avgöra vad som ger 
genklang inom er och sedan stråla ut det vidare. Det kan vara så att ni lyser upp någon plats som ni inte 
visste behövde lysas upp! 

Nu föreslår vi att ni sätter upp ett möte i er kalender med det som kallas vårdagjämningen, för 
vårdagjämningen handlar om balans och harmoni. Det är ett ypperligt tillfälle att föra in balans och 
harmoni i vad det än är inom er som saknar detta. Som vi uppfattar er när vi observerar er, och mest av allt 
när vi känner vad ni känner i ert Hjärta, så försäkrar vi er att detta inte är en enorm uppgift. 

Vi försäkrar er också att med Excalibur i ert Hjärta, med Sanningens Blå Väv, kommer det inte att bli en 



lång eller mödosam resa för er innan ni förstår vilka ni verkligen är – och kommer att bli. Ni förstår, vi 
talar om förberedelser och mars månad är mycket viktig. Det beror på att balansen och harmonin 
kommer in. Ni kanske har hört att mars kommer in som Lejonet – tänk Moder Sekhmet – tänk 
Sananda och alla de stora lärarna, vars Sanning är Kärlek och Fred och Enheten av Allt Liv, och det 
Gudomliga i Allt Liv. Det, Mina Kära, är Sanningen! 

Det är vårt Familjeuppdrag – alla vi som är samlade här. Det är att ta fram Sanningen om er egen 
Gudomlighet. Och det gäller för er att stråla denna Sanning vidare och att uttrycka den från högre nivåer 
av Kärlek – bara Sanningen och dess Visdom, och naturligtvis, dess Enhet med Allt Liv. Det handlar om 
att inte vara fördömande, utan snarare om att vara förstående. Det handlar om att föra in balans och 
harmoni i ert eget Älskade Jag – och sedan utstråla det. 

Ni ska veta att det inte finns någon bland dessa, som fortfarande klänger sig fast vid mörkret, som inte vet 
att det här är den sanna vägen. Det spelar ingen roll hur envist de verkar hålla fast vid den mörka vägen, 
Ljuset lyser starkt överallt på den här planeten och de kan inte gömma sig för det. Det finns ingen hårdare 
domare än de själva när Sanningen uppdagas för dem, och vare sig de tar till sig det Blå Ljuset i sina 
Hjärtan eller inte, så vet de sanningen om sitt handlande och vad det har orsakat. 

Jag försäkrar er, Kära Vänner, att vi står vid er sida och att vi har vänt mörkret till Ljus. Ljuset skiner 
starkare och det lyser verkligen upp alla de platser som har varit så mörka under så lång tid. Kom med oss 
i denna storslagna procession när vi tillsammans marscherar på Vägen! Uttryck Sanningen inom er 
själva, och om ni hör ord från andra som ger resonans inom er, välkomna dem med Kärlek och 
Uppskattning, och var medvetna om att världen kommer att komma i balans och harmoni, och att den 
flyttar upp till en högre livsstil än den ni kom från och till vilken ni är förutbestämda att framgångsrikt 
återvända. 

Vi känner så mycket Kärlek för er att det är obeskrivligt, absolut omöjligt att uttrycka i ord. Bara känn 
Kärleken och känn den i det Blå Ljuset och i Sanningen jag talar till er. Och så är det. Namaste. 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se 
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