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VOCÊ ESTÁ ENTRE OS ESCOLHIDOS?

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 050- janeiro de 2002

Amado mestre, para muitos de vocês é o começo de um novo ano na 
Terra, porém de nosso vantajoso ponto, é o começo de uma nova era e 
uma nova idade dourada. Muitos protestarão, "mas isto não parece 
como uma nova idade dourada". No passado, qualquer nova criação 
que foi produzida no planeta terra exigiu muitos esforços, 
freqüentemente dor, luta e discussão. Esta ainda é a forma de criação 
em muitas partes de seu mundo, contudo, isto não necessita ser assim. 
Temos falado que a Luz está se separando das sombras e é quase como 
se dois mundos fossem sobrepostos, um sobre o outro. Um mundo está 
cheio com vários graus de medo, ódio, julgamento, ganância e desejo 
por controlar e conquistar terras da Terra, com também um desejo para 
dominar e subjugar as pessoas da Terra por através de quaisquer meios 
necessários. Os bilhões de belas jovens almas que estão pegos nesta 
onda de já-acelerado caos são as que mais sofrem. Esse mundo está 
rapidamente deteriorando, como uma manta de todas as formas-
pensamentos negativas, desce sobre essas terras e aumenta o vórtice 
de ódio que tem sido criado. Oh sim, há vórtices de escuridão, assim 
como há vórtices de Luz, e o predito Armagedon seguramente chegou 
nesses lugares.

O mundo de Luz que está sobreposto sobre o mundo de sombras é um 
mundo de esperanças, um mundo que amplia tudo o que é belo, 
harmonioso e que está repleto com amor de irmãos/irmãs, paz, alegria 
e abundância. Um mundo onde o Espírito e a humanidade têm reunido 
as forças uma vez mais, onde todos estão vestindo suas armaduras 
espirituais enquanto, simbolicamente, marcham à frente para 
demonstrar que, juntos, somos invencíveis. Neste mundo, está ficando 
proficiente no uso das leis universais de Criação, à medida que produz 
maiores e melhores manifestações físicas daquilo que deseja dentro de 
seu paraíso. Milagres abundam, grandes e pequenos, a medida que 
entra dentro de sua Divina Fonte e se associa com sua Presença 'EU 
SOU' e auxiliares angélicos. Sua Luz está ficando mais radiante, e você é 
uma força positiva para o bem dentro de sua esfera de influência.



Ultimamente, temos falado muito sobre o poder da pirâmide. Deixe-nos 
dar outra visão de como o poder da pirâmide está sendo usado. 
Pressinta uma pirâmide com degraus que levam para o ápice, em cada 
um de seus quatro lados. Na base em dois lados estão essas queridas 
almas que estão pegas na teia da decepção e energias de baixas 
vibrações - esses que estão lutando de qualquer maneira para 
manterem seus mundos de negatividade; uma realidade que está 
quebrando rapidamente. Nos outros dois lados da base da pirâmide 
estão todas essas queridas almas que lutam para sobreviver e vivem da 
melhor forma que podem. Elas são dominadas por forças externas, 
sobre as quais parecem não ter nenhum controle. Por essa razão, em 
diversos degraus, elas também são alcançadas por um mundo de 
limitações, medos e negatividade, mas profundamente há um desejo, 
que se manifesta como um profundo descontentamento com a vida, 
para reconectarem-se com seu Criador e cumprirem suas missões 
escolhidas sobre a Terra.

No ápice está uma cobertura de Luz. Aonde todos vão, uma vez ou 
outra, os Guerreiros de Luz/Paz, todos os que têm se alinhados com a 
Luz e nosso Criador na cósmica campanha para restabelecer o Paraíso 
na Terra. Quando nos reunimos em nossa grande Pirâmide de Luz , 
juntos, formamos a cobertura e enviamos amor incondicional para a 
Terra e toda a humanidade, nossa combinação amor-energia força 
radia abaixo em todos os que estão na base da pirâmide e em 
qualquer outro nível. Este presente está disponível para todos os que 
estão dispostos a participarem pela abertura de seus centros de 
coração para o fluxo interno de Amor/Luz do Criador. A Luz sempre está 
buscando a Luz dentro das sombras. Não importa quão escura a Faísca 
interna de alguém possa parecer, pode ser acesa e explodir numa 
chama. Assim fazendo, facilita e acelera o processo de curar/equilibrar 
de forma que qualquer um, indiferentemente do que e o que tenham 
feito, tem o potencial de se elevarem rapidamente na pirâmide de 
ascensão e para dentro da Luz. Ninguém está excluído. Na ampla porta 
da redenção, para que todos possam passar, o Criador aguarda com 
os braços abertos. Este é o raro presente que está sendo oferecido 
nestes tempos - um presente que somente é oferecido no fim de uma 
era e começo de uma nova idade.



As energias piramidais são uma força de vida vital, dentro dos planos 
etérico de expressão e nos planos físicos. Nelas residem a manifestada 
consciência do Criador e um campo energético que contem toda a 
pura substância primária da força vital que será necessária para 
transformar a Terra e todas as formas de vida viventes. Você tem formas 
piramidais de consciência de Luz dentro de seus corpos, que são 
ativadas à medida que começa a equilibrar os padrões de freqüências 
internas e a construir seu recipiente de Luz. À medida que acelera este 
processo, ativará também os cristais da matriz de poder ao longo de 
seus corpos, as cristalinas esferas de consciência galáctica na coroa, o 
chacra de ascensão na base do crânio e sua Cristalina Semente 'EU 
SOU' dentro do terceiro olho. O que faz você acessar esses abençoados 
presentes? Passando para a harmonia interna e externa = dentro do 
PONTO DE TRANQUILIDADE de Deus-consciência, pelo que você 
funciona ou em um modo de neutralidade, ou radiando positivas 
energias de força vital para dentro do mundo.

Você tem ouvido freqüentemente a declaração, "Muitos serão 
chamados, mas poucos são escolhidos". Vocês todos estão entre esse 
que foram chamados ou não estariam na Terra em um recipiente físico 
neste momento. Mudaremos aquela velha frase, para os muitos que 
agora estão sendo escolhidos. Os quês estão fazendo os escolhidos?

Você é. VOCE ESCOLHE A SI MESMO. Deve fazer a escolha como e em 
qual mundo viverá. Deve escolher como e onde residir na Pirâmide da 
Vida. Ninguém pode escolher para você. Estas são decisões que devem 
ser feitas por cada um individualmente, mas quando escolhe o caminho 
de Luz, nós o levaremos pela mão e facilitaremos o caminho de todas 
as formas para a resplandecente cobertura de Luz.

Permita-nos recapitular algumas das orientações dadas no passado. 
São passos que devem ser dados, ou níveis de consciência que devem 
ser alcançados se está para atingir o autodomínio/mestria:

Sua personalidade/ego/eu deve se tornar sintonizado/sincronizado com 
sua alma/Eu-Elevado enquanto se esforça para realinhar seus muitos 



níveis de realidade e se torna harmonioso com seu Eu-Crístico e 
Presença 'EU SOU'.

É próprio ouvir e aprender de outros, mas não seguir por muito os 
ensinamentos de outros, cegamente. Você procurará validar e viver sua 
própria verdade com o melhor de suas habilidades após tê-la 
autenticado via seu monitor de coração. A verdade criadora é sempre 
autorizada, amorosa e para o mais elevado bem de todos.

Entrar em sua Pirâmide de Luz é maneira mais rápida e segura de 
acessar e entrar na Divina Força de Criação. Pressinta bilhões de 
minúsculas Pirâmides cristalinas de Luz, cheias com a Divina 
energia/consciência das mais elevadas vibrações, descendo, 
envolvendo e o enchendo à medida que produz novas formas-
pensamentos, idéias e inspiração. Entre e use as dinâmicas forças da 
Mente Universal, liberando-se dos confinamentos da Terra e das 
limitações das crenças da consciência das massas.

Aprenda as leis de criação/manifestação universal. Aprenda a distinguir 
entre os desejos do Espírito e os desejos do eu-inferior. Os desejos do eu, 
querem e necessitam de fundações emocionais, pelo que olham para 
fora de si mesmo, para alguma coisa, ou alguém, ou algum evento, 
para satisfazer uma necessidade interna. O eu nunca está satisfeito e 
continuamente olha para alguma nova coisa ou alguém para sua 
satisfação, o que freqüentemente se transforma em hábitos. Quando 
você está em harmonia com o Espírito, todos seus desejos/necessidades 
físicas aguardam para que os reivindiquem...aguardando e pedindo 
que assim seja. Entretanto, você deve ser um sócio ativo e executar as 
ações físicas necessárias para trazer seus sonhos ao gozo. Deve ativar e 
puxar para você as positivas vibrações necessárias para manifestar suas 
visões na forma física.

O plano Terrestre é um mundo estimulado pela ação e reação. Em um 
mundo de polaridade e dualidade, as forças de oposição foram seus 
melhores professores. Experiências negativas trazem para sua 
consciência a própria verdade via experiências válidas. Está na hora de 



apartar-se de indecisões...medo, sentir com seu coração e sabedoria 
interna - o que é ação ou pensamentos corretos e incorretos. À medida 
que aprende e ganha sabedoria de uma ocorrência ou uma interação 
com outra pessoa, já não terá que experimenta a síndrome de 
causa/efeito de suas ações (outrora conhecido como Carma).

É vital que entenda o verdadeiro significado de vida e morte. O disfarce 
que assumiu nesta presente vida é somente uma minúscula faceta do 
que é, do que foi e do que você será no futuro. A passagem ou morte 
do recipiente físico é somente uma transição para outro estado de Ser.

Seja corajoso em seus empenhos para mudar velhos padrões de 
crenças relativos a morte. Liberte as almas de seus familiares com amor 
e não os amarre aos planos da Terra com sua dor. Sim, sentirá suas faltas 
e experimentará um tempo de aflição, mas saiba que eles sempre 
estarão com você em Espírito. Enviando-lhes suas energias amorosas 
auxiliará esses que transcenderam a avançarem rapidamente dentro 
dos reinos de Amor/Luz. Querido, eles não vão para um lugar amorfo, 
mas para um mundo mavioso, mais real do que este onde reside, onde 
pode viver em alegria, ser de serviço, aprender e experimentarem todas 
as coisas que desejarem, mas não podem atingirem os planos da Terra. 
E, se assim desejar, em algum momento futuro, poderá comunicar-se 
com eles, mas deve limpar o caminho para a comunicação telepática 
com esses que residem nos reinos invisíveis. Muitos estão escolhendo 
deixarem seu planeta durante esses tempos de grandes tumultos. Saiba 
que eles estão, ou estarão, em um local de grande alegria, onde a paz 
e harmonia reinam supremas e eles o ajudarão de muitas formas 
maravilhosas de seus elevados estados de Ser.

Aprenda pacientemente e entenda que o tempo como conhece está 
rapidamente mudando. Construa suas visões em harmonia com o 
Espírito e então saiba que tudo se manifestará ao seu próprio tempo. 
Quando se alinhar com o Espírito, tudo se manifestará com perfeição de 
tempo e sob as condições certas. Seja paciente com esses ao seu 
redor, esforce-se para ver o melhor em todas as pessoas e em todas as 
coisas, assim aumentando ao seu redor as energias positivas e repelindo 
as negativas. Eleve-se acima do mundo mundano e retorne ao 



equilíbrio e harmonia interior. Seu brilho expandirá exponencialmente e 
radiará Amor/Luz de seu Centro de Poder Solar. Retorna ao estado 
natural de Ser e começa a ver o mundo e eventos de um ponto mais 
elevado - o de um mestre. Você experimentou muitos ciclos de pobreza 
e riqueza, que eventualmente o conduzirão a conclusão que a 
verdadeira riqueza é recuperar a sabedoria de seu eu-alma/elevado e 
em reconciliar-se com o Criador. A caixa de tesouro que contem seu 
Divino Direito de Nascença se abrirá amplamente à medida que traga 
tudo para a harmonia, uma vez mais.

Sua sensibilidade está aumentando e suas necessidades/desejos estão 
mudando. Está se tornando uma pessoa de paz e valoriza sua solidão. 
Sente-se incomodado e já não deseja estar em situações sociais de 
baixas vibrações. Deve experimentar o isolamento para descobrir que é 
verdadeiramente. Você é único e deve aprender a agir de um nível 
intuitivo, não de um nível emocional. Isto deve iniciar internamente à 
medida que retira seus fluxos de energias de outros e corta as cordas ou 
fluxos de energias que outros prenderam a você, via seu plexo solar -
abençoando-os enquanto eles seguem seus próprios caminhos e você 
segue o seu. Estará em paz em qualquer situação enquanto suas 
crenças estiverem baseadas na verdade. Saberá que tem que avançar 
em harmonia consigo mesmo e então não terá reações de natureza 
emocional para os aparentes eventos negativos em sua vida. 

Transcenderá suas influências astrológicas a medida que integra as 
positivas energias de todos os doze signos do zodíaco e, durante sua 
curtas jornadas noturnas, visitará as Sete Esferas da Divina Consciência -
para o ajudar com a integração das positivas energias, todas as virtudes 
e atributos dos Sete Raios, assim equilibrando e ativando todos os 
chacras, maiores e menores, dentro do corpo físico. Os cinco Raios 
elevados da consciência galáctica estão também sendo integrados 
internamente e estão ativamente transmutando, ativando e redefinindo 
seu DNA, acelerando o processo de construção de seu recipiente de 
Luz.

Muitos já começaram, ou estão prontos para começar suas verdadeiras 
missões, qualquer que possam ser, mas lembre-se a meta final é ser um 



transportador de Amor/Luz. Você deve viver sua verdade, à medida 
que aprende a caminhar em sua verdade e voar em suas visões. Deve 
reivindicar e conhecer todas as facetas de seu Ser à medida que se 
esforça por harmonia e unidade de consciência.

Querido, sabemos que haverá um pouco de dor, desconforto e medo à 
medida que avança ao longo desse acelerado processo e com todas 
as mudanças que acontecem em seu mundo. Saiba que, juntos, 
superaremos todas as adversidades. Nossa missão é abrir o caminho 
para qualquer querida alma que expresse um desejo de retornar para a 
harmonia. Saiba que cada um de vocês faz e farão uma diferença. 
Querido, quando duvidar, necessitar de inspiração ou força, vá para 
sua Pirâmide de Luz e nós o encorajaremos, elevaremos e inspiraremos. 
Quando se sentir só ou não amado, vá ao seu centro de coração e lá 
estaremos esperando para enche-lo com radiante amor de toda 
Criação.

EU SOU Arcanjo Miguel.  

O RETORNO DO ESPÍRITO DO PAI À TERRA

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 051 - fevereiro de 2002

Amado mestre, uma vez mais, deixe-nos focalizar na ampliação de sua 
consciência para incorporar não só a consciência de seu mundo, mas a 
de seu sistema solar e galáxia. Em uma de nossas mensagens, há algum 
tempo (O Retorno da Deusa * Nossa Divina Mãe), nós o levamos em 
uma viagem interior para dentro de seu sistema solar, de forma que 
pudesse experimentar as energias dentro de cada planeta. Visitamos 
Vênus, Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno, e dissemos, "Não iremos aos 
planetas restantes em seu sistema solar neste momento, mas durante 
um outro tempo". Aquele tempo chegou e é apropriado que agora 
exploremos as energias de Urano, Netuno e Plutão, pois eles estão 



grandemente influenciando o que está ocorrendo na Terra neste 
momento.

Começaremos por algumas das radicais mudanças que estão afetando 
a humanidade e a Terra - uma parte do processo sem fim de 
transformação. No princípio, quando a Terra foi formada e prepara 
para ser habitada, encarnou a alma de um grande e sábio Ser, que foi 
perfeitamente balanceado em seus atributos masculinos e femininos -
todas as positivas virtudes da consciência do Criador. Este Ser, que 
chamaremos Gaia, pois este é um nome que você já está familiarizado, 
permaneceu em perfeito equilíbrio e harmonia por milhões de seus 
anos. Então, chegou o tempo do grande cataclismo quando a Terra e a 
humanidade iniciaram sua descida para dentro da densidade. Os vícios 
de: orgulho, inveja, ambição, voluntariedade e arrogância começaram 
a infiltrar a consciência da humanidade. Como Terráqueos, muitos se 
tornaram seduzidos nos negativos usos das energias masculinas, que se 
manifestaram como raiva, guerra, violência, dominação e um desejo 
por controlar. As energias do Primeiro Raio, o Primeiro Raio de Causa, o 
portador da suprema força de poder e o querer para criar, foram 
grandemente diminuídos na Terra, desta forma a humanidade não 
poderia se destruir e ao planeta.

Por muitos milhares de anos a humanidade foi dominada pelas forças 
de uma natureza masculina. Sua terra se tornou dominada por homens, 
com um Deus patriarcal, relegando as mulheres e a energias de criação 
da Deusa a uma posição subserviente, diminuída.

Em um esforço para corrigir esta situação de desequilíbrio, foi solicitado 
a Gaia que permitisse a sua porção masculina separar e se retirar para 
os reinos elevados, para que as energias de mãe, da Deusa, radiasse 
mais plenamente para a Terra seus atributos de ternura, compaixão, 
humildade, paciência e o mais importante de todos, amor. Além de um 
grande desejo por servir e um grande amor pela humanidade, Gaia 
soube que isto era necessário e concordou, embora a separação 
trouxesse grande tristeza. Com o passar do tempo, a Terra se tornou 
conhecida como Mãe Terra e sua contra-parte masculina se tornou 



conhecida com Pai Céu, para aquela parte do Ser Gaia que foi 
retirada e banida para as elevadas dimensões.

Falamos que a Deusa-Criador estava retornando para a Terra em plena 
medida e que as energias, atributos e virtudes de nosso Criador Mãe/Pai 
estão em processo de fusão, uma vez mais. O processo de retorno para 
a unidade de consciência está acelerado, ambos, interna e 
externamente, em todas as facetas de Criação. Portanto, agora é 
tempo para os aspectos, atributos e virtudes do Pai da Terra retornarem 
e serem reunificados com sua Mãe Terra. Assim fazendo, o nascimento 
de uma nova Terra será grandemente acelerado - uma Terra que 
estará, uma vez mais, em total harmonia com todas as facetas de 
Criação.

Enquanto você está funcionando dentro das energias das baixas 
dimensões, está grandemente influenciado pelas vibrações que são 
chamadas de planetas pessoais em seu sistema solar: a Lua, Vênus, 
Mercúrio, Marte, Júpiter e Saturno e de maneira muito menor pelas 
refinadas energias de Urano, Plutão e Netuno, que representa as 
poderosas energias da próxima Nova Era, A Era de Aquário, de acordo 
com sua cronometria.

Urano é às vezes chamado de O Despertar, é o planeta onde você 
passa o tempo entre vidas, quando necessita superar suas 
características de rebeldia, irresponsabilidade e tendências destrutivas. 
Seus professores e guias o ajudam pacientemente no "despertar" da 
criatividade interna, aguçar sua percepção e intuição, trazer para o 
equilíbrio o desejo por liberdade pessoal, como também, é instruído a 
não infringir a liberdade de outros.

As influências do planeta Plutão estão muito poderosas nestes tempos, 
pois é o planeta do renascimento, transformação, regeneração, 
iluminação e sabedoria. Os negativos aspectos deste planeta são muito 
aparentes na Terra nestes momentos: abundantes forças destrutivas, 
conflitos, lutas e discussão. Você não habita o planeta Plutão entre 
vidas, até que esteja bem encaminhado em direção a 



harmonia/equilíbrio interno, pois é um ambiente difícil de experimentar. 
Foi dito que este planeta ensina suas lições de crescimento de alma 
através de experiências dolorosas. Naquele reino de experiências 
aprende a superar suas obsessões e as energias do eu-desejo 
represadas inconscientemente, em um esforço para entrar e reforçar os 
desejos do Espírito/unidade de consciência.

Netuno tem as mais refinadas/raras energias de todos os planetas no 
seu sistema solar. Foi chamado o planeta das Ilusões por esses que 
estudam astrologia e esses que caminham fortemente sob suas 
influências. Até recentemente, a humanidade foi influenciada 
principalmente pelas energias negativas de Netuno: confusão, ilusão, 
medo, escapismo, e caos. À medida que evolui, recebe permissão para 
residir no mundo de Netuno para reforçar as vibrações do amor 
universal, sabedoria espiritual, inspiração/visão e compaixão.

À medida que atinge equilíbrio/harmonia e entra em seus próprios 
Divinos sentidos internos, começa a puxar as positivas 
vibrações/influências dos planetas e as influências negativas já não o 
afetarão - o mesmo se dá com o sistema de chacras físico e os Sete 
Raios de consciência Solar. A você também é permitido acessar todos 
os presentes que estão depositados nesses outros reinos de 
experiências, que resultam em trazer à expressão física os presentes de 
genialidade, trabalhos inspirados, maravilhosas criações de arte, música 
e realizações científicas, alem da compreensão da maioria das pessoas. 
Recentemente focalizamos o assunto de "Vida após a Morte", ou mais 
adequadamente, "Vida após Vida". Com o tempo, continuaremos a dar 
informações mais aprofundadas sobre os mundos além de seu mundo. 
Veja, quando existiu em um ambiente de natureza instintual, onde 
estava cortado de seu Eu-Espiritual, a maioria viveu no isolamento e seu 
mundo era muito pequeno, tal qual sua esfera de influência. Agora, 
como a humanidade vem de idades, com o desenvolvimento de 
avançadas tecnologias, seu mundo se tornou um lugar realmente 
pequeno. Você sabe o que está acontecendo em qualquer lugar/em 
todos os lugares da Terra minutos após acontecer e esses de vocês no 
caminho de iluminar a mente (iluminação) compreendem que o que 
acontece a um, afeta ao todo. Você está aprendendo que é o 
guardião de seu irmão/irmã.



Enquanto a grande espiral da evolução gira, você está expandido sua 
consciência além dos confins da Terra, à medida que se torna mais 
consciente de suas relações dentro do sistema solar, galáxia e no Divino 
Plano do Criador. Muitos atingiram um nível de mestria de alma que os 
permite experimentarem as refinadas energias das Sete Esferas da 
Consciência do Criador durante seus momentos de sono e também em 
entre-vidas. Já não estão ligados aos reinos mundanos de seu sistema 
solar, mas são transportados para os maravilhosos mundos dos doze 
Raios da consciência galáctica. Todos vocês passaram tempos em 
cada desses variados mundos de experiências, enquanto faziam suas 
descidas das multi-dimensões ao longo deste universo, em preparação 
para incorporação neste sistema solar e no planeta Terra. Isto foi 
necessário para sua aclimatação aos padrões de baixas freqüências e 
para instruir-se em como criar e existir em um reino de fisicalidade. Você 
pode começar a compreender quão complexo foi este processo de 
transformação e quanto da vastidão de Si Próprio teve que deixar nas
elevadas dimensões para experimentar uma realidade física/material. O 
processo de ascensão é o retorno para dentro dos reinos de Luz, 
realmente é muito simples, até mesmo se não o percebe desta forma. 
Tudo o que tem que fazer é abrir seu coração e permitir ao Amor/Luz de 
Criação fluir de e através de você. Se aprender a viver de dentro de seu 
Centro de Poder Solar e retornar para o Ponto de Equilíbrio de Criação 
tão freqüentemente como possível, este elixir mágico lentamente, mas 
de forma segura, dissolve todas as energias negativas impactadas em 
seu interior, à medida que integra as muitas facetas de Si e retorna a um 
estado de magnificência. Neste refinado, multidimensional mundo de 
Luz que está sobreposto sobre a velha Terra de medo, carência, ódio e 
caos, milagres estão acontecendo a um passo espantoso. Seu Espírito 
Mãe/Pai da Terra foi reunido e os atributos masculinos e femininos e 
virtudes que eles levam foram aumentadas e expandidas. A Terra deve 
ser reconhecida como uma viva, sensível, viável força vital que é seu 
pai/mãe anfitriã nesta jornada entre as estrelas. A saúde e o bem-estar 
da Terra é crítico para a saúde e o bem-estar da humanidade, pois sem 
ar limpo, água e solo fértil. você seguramente perecerá. A Terra deve e 
será honrada e respeitada e o Espírito da Terra já não permitirá à 
humanidade estuprar e pilhar seus recursos e seus muitos Seres viventes. 
Sua Mãe Terra ainda o ama e está aguardando para o apoiar em todas 
as formas possíveis, mas ela e seu Pai Terra exigem que, como nomeado 
vigia da terra, deve assumir a responsabilidade por suas ações. Comece 



limpando e honrando o ambiente de seu lar - a terra que possuir e está 
sob sua responsabilidade, então expanda sua influência para seu bairro, 
cidade, estado e país. Pense na Terra como um sócio vivo, pois assim 
ela o é. Pense de como seus projetos e planos a afetam. Na realidade, 
isto deveria ser sua primeira consideração, pois a Terra é sua fundação 
e sem uma firme, saudável fundação, todos seus castelos de sonhos 
ruirão.

Estamos empenhados em dar uma rápida visão do "grande quadro" 
para o auxiliar a entender o quão limitada foi sua percepção até anos 
recentes e embora pareça complicado para muitos, somente podemos 
dar uma simples avaliação de um universo muito complexo e 
diversificado do plano do Criador. À medida que você lê e digere a 
sabedoria que temos compartilhado a cada mês, pedimos que faça 
um esforço para integrar mais desses conceitos em sua vida diária. 
Cada um cria o mundo em que vive - sua versão de realidade e pode 
mudar seu mundo pela troca de sua consciência para uma freqüência 
mais refinada. Você não precisa compreender todos os 
"funcionamentos" do universo, mas tem que assumir o que ressona 
internamente e então, vive-lo sendo um exemplo para outros. É tempo 
para ser reunido, não só com sua alma e Eu-Elevado, mas com sua 
Divina contra-parte, com suas almas gêmeas e sua família de alma. 
Você pode reconhecer as suas próprias facetas masculinas e femininas, 
almas gêmeas, e sua família de alma. Você pode reconhecer as 
facetas masculinas e femininas e empreender na utilização dos 
melhores atributos de ambas, assim não terá que experimentar a 
"batalha entre os sexos". Assim fazendo, pode acessar e entrar nas 
energias/Espírito da Terra e nas fabulosas energias de unificação do 
Criador Pai/Mãe e concordar em ser um exemplo vivo para esta 
unificada energia de Força Vital. Primeiro de avançar para as 
freqüências de inoficiosidade e logo sua radiação/brilho começa a 
crescer e expandir, então vem a verdadeira oportunidade para fazer 
uma diferença no mundo. Há tantas maneiras possíveis de radiar 
Amor/Luz de Criação, grandes e pequenas.

Dependerá de você, o Guerreiro Iluminado de Paz, usar este grande 
presente de reunificação para o bem mais elevado para todos. Aceite 
o presente que seu Pai Terra oferece, torne-se um defensor e campeão 
para a saúde e bem-estar da Terra. Agradeça e honre sua Mãe Terra 



pelos sacrifícios que ela fez por todos vocês durante muitas idades. 
Afirme e decrete que se unirá a outros numa campanha para a cura e 
o retorno de seu planeta para sua exuberante, imaculada beleza. Vá 
para sua Pirâmide de Luz/Poder e radie amor e compaixão para TODOS 
e todas as coisas dentro e sobre a Terra. Nós nos uniremos a você, 
querido.

EU SOU Arcanjo Miguel. 

VESTINDO O PODER DE CRIAÇÃO

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 052 - março de 2002

Amado Mestre, permita-nos a continuar nossas lições relativas ao Divino 
Plano do Criador e funcionamentos do Omniverso. A intenção/plano do 
Criador foi experimentar mais de Si Mesmo e as múltiplas facetas de Si. 
Cada um de vocês é uma faceta do Tudo-Que-É, dentro de uma 
imensidão de formas descendentes e codificados dentro de sua alma e 
DNA estão todas as virtudes, aspectos e atributos do Supremo Criador. 
Você é uma intrínseca faceta dentro de uma Célula do Criador, que foi 
externada e dado o "status" de um co-criador divino, com todos os 
direitos, benefícios e bênçãos de nosso Criador Pai/Mãe. Iniciamos a 
história da Criação quando o Criador Supremo estava em repouso 
dentro do grande vazio. Dentro de Si Mesmo estava tudo o que sempre 
foi e tudo o que sempre poderia ser. Era o original PONTO DE 
TRANQUILIDADE DE CRIAÇÃO. Dentro do Criador cresceu o desejo por 
experimentar mais de Si mesmo e O revolveu, criando uma esfera 
dentro da Grande Esfera de Seu Ser. Embora, o Criador ainda não 
pudesse Se observar, assim criou outra esfera, que se tornou um SINAL 
DE INIFINIDADE, por meio de que o Criador poderia ver e experimentar 
as duas facetas criadas de Si mesmo.



Muitas eternidades passaram e o Supremo Criador produziu Seu Divino 
Plano para Auto-expressão. De dentro do Ponto de Equilíbrio do Sinal de 
Infinidade, o Supremo Criador divide-se, a Si mesmo, e envia os Raios 
Dourados, que representam os aspectos Masculinos de Si mesmo: 
poder, querer, dinâmica externa que empurra a energia de Primeira 
Causa; e o Raio Prateado, que representa os aspectos Femininos de Si 
mesmo: criando as centradas energias internas de focalização, 
criatividade, intuição. Enviando-os com o divino decreto: "Vão adiante 
e multipliquem, criando mundos paradisíacos de grandes diversidades 
em meu nome e com minha benção".

Depois de um tempo, o Raio Dourado e o Raio Prateado foram puxados 
juntos de volta formando uma brilhante forma alongada. Quando essas 
duas puras energias dinâmicas se fundiram junto ao ponto externo do 
diamante, outra esfera ou circulo se originou, contendo bilhões de 
fragmentos desta combinada Essência. Eles, em troca, enviaram 
milhões de Raios de dentro da esfera que tinham criado - alguns 
grandes e outros pequenos - alguns Rios curtos, outros longos - mas 
todos contendo a mesma Essência do Criador Pai/Mãe. Esses raios se 
reuniram da mesma forma e o processo continuou ao longo de 
eternidades como universos, galáxias, sistemas solares, planetas e você, 
na forma de sua Presença 'EU SOU', foram criados. Em troca, Seres Hu-
manos*, como representantes de nosso Criador Pai/Mãe, foi dado o 
Divino presente de procriação. O desejo pela união foi instilado 
internamente, como seus corpos masculino e feminino, unas energias de 
força vital, de dentro da célula/ovo de sua Essência, uma nova 
vida/criação é produzida.

Você nunca esteve desconectado do Criador, está somente esquecido 
de quem verdadeiramente é e de sua Origem Divina. Pinte um grande 
gerador/fonte de poder com centenas de saídas ou extensões. Muitas 
dessas extensões estão conectadas em outras extensões, fazendo as 
mais e mais extensas. Quanto mais extensões você tem, mais diluída ou 
fraca a energia se torna. Agora pinte as tomadas onde às extensões se 
juntam, desaparecendo e as extensões se tornam um unificado fluxo 
pelo qual a energia pode fluir livremente, desimpedida para o seu 
ponto mais afastado e então veja/sinta a energia da fonte de poder 
sendo acelerada em incrementos semanais ou mensais. Este quadro 
mental dará uma idéia do que está ocorrendo na Terra e o que você e 



toda a humanidade estão experimentando nestes tempos. À medida 
que remove as tomadas para os fios de extensões de Luz/Vida e de 
dentro de seu Ser, remove as distorções que tem criado e começa a 
receber a direta Corrente/Poder de Criação.

Em mensagem anterior explicamos como o Supremo Criador 
permaneceu um observador do processo criativo, permitindo aos 
Deuses Pai/Mãe de cada universo, os Emissários de Luz, os Deuses Co-
Criadores, o Reino Angélico, os Construtores de Forma e você, 
exercitarem seus direitos de livre arbítrio. Os ciclos da grande espiral de 
criação e evolução gira e, uma vez mais, é tempo para a Colheita, o 
avançar junto, a reunião das Células de Criação, na preparação para 
o próximo grande empreendimento criativo, que está agora em estado 
de incubação. O Supremo Criador começou a enviar vastos Raios de 
Sua Essência ao longo do Omniverso, este preciosismo presente está 
disponível para todos que preparam lugar para sua morada. Este é o
processo que todos estão experimentado agora, querido. Em grau 
maior ou menor, toda a humanidade está sentindo um 
Descontentamento Divino - um desejo interno por alguma coisa 
intangível, mas não obstante, muito real. As velhas formas, os velhos 
paradigmas, já não funcionam ou satisfazem suas necessidades, não 
importa suas convicções atuais, situação, riqueza ou estilo de vida.

Temos por muitas vezes enviado material de 
abundância/prosperidades, mas a escassez/os assuntos de 
sobrevivência, privação e sacrifício são ainda algumas das muitas 
formas-pensamentos embutidas profundamente dentro da consciência 
da humanidade. Isto é ainda uns dos maiores obstáculos para esses que 
tem caminhando o caminho de consciência. Estes ainda são uns dos 
maiores obstáculos para esses que pisaram sobre o caminho de 
consciência e muitos se surpreendem porque ainda estão lutando e 
empobrecendo enquanto estão ativamente se esforçando para 
atingirem sua mestria e cumprirem seus destinos espirituais. Por muitos 
milhares de anos, o conceito do Auto-serviço foi visto como mau e o 
serviço para outros percebido como próprio ou santificado. Nós o 
apressamos para que se complete/encha mais e mais até o 
transbordamento com o Amor/Luz do Criador, então compartilhe seu 
Amor/Luz com todos ao seu redor.Deve reivindicar seu Divino Direito de 
Nascença (sua herança), aceitando e usando todas as virtudes, 



aspectos e atributos internos que herdou - os quais incluem ser um co-
criador de amor, paz, alegria e abundância em todas as coisas.

Temos explicado por muitas vezes que vive em um mundo de 
polaridade e dualidade, que ela em si mesma não é ruim, má ou 
pecaminosa. você está aqui para co-criar dentro de um mundo de 
dualidade, para manter o equilíbrio ou trilhar o caminho do meio, 
enquanto o faz. Por essa razão, deve haver um equilíbrio no serviço 
para outros e no serviço para si mesmo. Como pode amar a outros se 
não ama a si mesmo? Como pode radiar alegria e paz se não tem esses 
atributos/energias internamente? Quando valorizar e amar a si próprio, 
colocará um valor em seu tempo e em suas criações, pois sabe o 
esforço que teve que empreender para trazer suas visões/sonhos a 
gozo. Seus instintos criativos e talentos são um presente de seu Divino-Eu 
e quando adiciona focalizada intenção e ação, pode criar belas coisas 
de grande valor. Se for de seu desejo compartilhar suas criações com 
outros, deve colocar um valor ou então - deve haver uma "troca de 
energia". Está é uma lei universal. Se não coloca um valor em suas 
criações, ninguém o fará e suas criações entram no reino de ser "coisa-
nenhuma".

Como um co-criado tem a habilidade para manifestar qualquer coisa 
que possa sonhar ou desejar, mas deve estar disposto a reivindicar e ser 
responsável para aquilo que cria. Mas lembre-se, realmente é um 
Estado de Ser que está procurando, não meras riquezas ou "coisas". 
Muitas almas queridas anseiam por uma mansão, grandes riquezas e 
prestígio para lhes dar um sentido de "valor próprio", enquanto outras 
vivem com simplicidade, com poucas posses, desfrutam a beleza, 
generosidade e maravilhas da Criação. Dinheiro é um símbolo (meio de 
permuta) que representa o tempo e as energias aplicadas em alguma 
coisa ou algum serviço. O dinheiro em si próprio não tem valor, não o 
mantém aquecido, nem satisfaz sua fome, ou traz sua alegria -
verdadeira alegria e paz mental vem de dentro e são alimentadas pela 
fonte do Criador.

Como freqüentemente tem ouvido alguém dizer, "Se isto é espiritual, 
deveria ser dado sem custos". Não importa quanto esforço alguém 



utilizou para aprender, criar, ou produzir alguma coisa de valor para 
outros, muitos crêem que deveriam ser distribuídos livres de custos. Esses 
que acreditam poder receber seus presentes espirituais sem quaisquer 
esforços de suas partes, são também geralmente, os que têm 
dificuldade para manifestarem abundância em suas vidas. Ou, para 
esses que não se sentem merecedores de seus criativos presentes ou 
abundância, o universo também deve apoiar suas crenças, esta é a lei.

Querido, por favor não tome isto como uma indicação de que não 
deveria ser caridoso. Compartilhe seus presentes e criações, mas 
também se sinta internamente suficientemente merecedor para aceitar 
os presentes e oferecimentos, como também, algumas formas de trocas 
de energias. Deixe o Espírito e seu coração serem o seu guia. Coloque 
um valor em suas criações, mas quando for cutucado, dê com alegria, 
receba com alegria e ação de graças. As trocas de energias podem 
ser de gratidão e aceitas amorosamente, mas isto é o bastante. 
Lembre-se, equilíbrio é a chave.

Quando a Divina Imagem Azul para o planeta Terra foi produzida, teve 
que ser decidido como os muitos aspectos e atributos do Criador seriam 
representados e manifestados na Terra. Um desses atributos eram as 
fragrâncias do Criador. A revelação deste fato ativará memórias para 
muitos de vocês, pois estava lá e tomou parte neste processo criativo, 
junto com o belo Reino Dévico e Elementar.

Os deuses co-criadores se reuniram, no que poderia ser chamado uma 
organização mundial nos reinos elevados deste universo e uma longa, 
envolvente discussão teve lugar: "Como incorporaremos as 
diversificadas fragrâncias do Criador num mundo de materialidade?" Foi 
decidido que belas formas-pensamentos nas cores de todos os grandes 
Raios e os seus muitos tons sutis, seriam projetados e cada conteria um o 
cheiro de um único aspecto de nosso Criador Pai/Mãe. Essas criações 
se tornaram as flores que enfeitam sua Terra em tal grandiosa profusão.

Muitos de vocês estavam lá - esses que amam a natureza e 
especialmente desfrutam a grande multidão de flores que traz assim 



tanta graça e beleza em suas vidas. você ajudou a projetar as flores e 
também auxiliou decidir qual fragrância seria infusa em cada tipo de 
flor. O sentido do olfato é um de seus mais preciosos presentes - ele 
pode atormentar e trazer as mais diversas emoções, memórias e 
desejos. Está se lembrando que o aroma é um poderosa ferramenta na 
manutenção de um sentimento de bem-estar e na cura, especialmente 
quando a Essência de flores são usadas. Flores não só agradam aos 
olhos, mas podem transformar um aposento banal em um belo palácio, 
com uma aura de serenidade, pois revolve memórias internas do 
paraíso.

No princípio dos tempos da Idade de Lemúria, você começou a 
construir sua cobertura de carne e também auxiliou na manifestação 
da flora e fauna que enfeitam a Terra. Despendeu muitos milhares de 
anos (em seu tempo terrestre) praticando nos reinos elevados até 
aperfeiçoar o processo. As primeiras flores que aperfeiçoou foram as 
rosas e a flor de lótus. Eis o por que elas têm tal especial significado para 
você, como terráqueo. Veja a si mesmo, como um perfeito Ser de Luz, 
capaz de manifestar qualquer coisa que poderia pressentir, 
instantaneamente. você estava tal qual alegres, exuberantes crianças 
inocentes que se deliciava em tudo que criava. Esta memória está 
profundamente enterrada dentro de sua Essência, mas nunca se 
esqueceu e anseia pelo retorno para esses tempos quando a Terra foi 
um paraíso.

As ilhas havaianas possuem as últimas puras sobras de Lemúria, o idioma 
havaiano é o mais próximo à pura linguagem que primeiramente foi 
falada quando, como terráqueo, começou a usar suas cordas vocais 
para comunicação. Primeiro fluindo os belos sons vocálicos e então, os 
afiados sons consoantes foram adicionados depois para formar as mais 
diversas palavras e linguagens. Foi dito que a Ilhas Havaianas carrega as 
batidas do coração da Mãe Terra. Nós dizemos que elas carregam as 
memórias de suas origens, quando vista-la, a Essência da Ilha e as flores 
acalmam sua alma e excitam seus sentidos. Há muitas machas de tais 
jardins sobre a Terra, querido. Visite esses próximos a você e sinta a bela 
quietude que o envolve. Feche seus olhos e permita seus sentidos levá-
lo a uma viagem interior. você pode ser surpreendido com aquilo que 
recordará. Querido, construa seu próprio santuário sagrado onde vive, 
acercando-se de belas flores e peça aos anjos Dévicos e Elementais 



para se unirem a você. você e esses ao seu redor se beneficiarão 
grandemente à medida que manifestar mais da fragrância e beleza 
das flores em seu mundo - um banquete para seus olhos e sentidos. 
Assim fazendo, auxiliará na cura e restabelecimento de sua Mãe/Pai 
Terra.

Meu fiel, estes é tempos de grandes mudanças e também tempos de 
grandes oportunidades. Seu Eu-Espirito está cutucando e já não poderá 
ser negado. As portas sobre o velho mundo estão lentamente se 
fechando e o portal para um grande novo mundo abre-se 
amplamente. Você é corajoso o bastante para arrear (vestir-se com) o 
poder de Criação? Não tem nada a perder alem de seu medo e tem 
tudo a ganhar.

Venha, nós mostraremos a forma. Radiaremos o amor de nosso Criador 
Pai/Mãe para você e como sempre, o envolveremos em um campo 
áurico de proteção

Você é  querido.

EU SOU Arcanjo Miguel.

VIVENDO EM UM MUNDO ALFA

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 053 - abril de 2002

Amados, um dos testes que vocês têm que experimentar à medida que 
começam a se lembrar de suas origens, - como também dos muitos 
lugares maravilhosos que vocês ajudaram a criar e experimentar ao 
longo de eons de tempo -, é o de estarem plenamente presentes em 
seus veículos terrestres em cada momento, e não o de desejar "voltar a 



para sua casa entre as estrelas”, ou o de desejar estar em algum lugar 
diferente daquele que é para você estar.

Um dos melhores modos de realizar isto é criar um “Mundo Alfa”, ou um 
espaço sagrado onde você pode sentir a paz, a beleza e a harmonia 
que deseja, mesmo em um mundo imperfeito. Nós nomeamos este local 
de Centro de Poder Solar, e definiremos isto mais adiante como seu 
centro emocional, ou centro de amor, onde flui o esplendor do Criador 
“de” e “para” você.

Agora, nós lhe ensinaremos como criar seu Mundo Alfa, por meio do 
qual você passará a "viver em meditação" conforme vai unificando os 
hemisférios direito e esquerdo de seu cérebro, criando um Centro de 
Poder Mental também.

Atingir uma Consciência da Unidade é a única meta de um ser:

1) Harmonizando e mesclando as energias das sete mentes de seu 
sistema de chakras.

2) Harmonizando seus corpos etérico/físico, mental, emocional,

3) Harmonizando suas naturezas masculinas e femininas, como também 
as duas esferas de sua estrutura cerebral (hemisfério direito e esquerdo)

Estarão reintegrando também seu corpo elementar (seu profundo 
inconsciente/subconsciente), e seu consciente e superconsciente. 
Quando assim for feito, não haverá mais nenhum conflito interno e 
nenhuma batalha pela supremacia. Para todas as facetas de seu Ser 
será despertado o conhecimento de que tudo é parte do todo maior, e 
o que beneficia uma faceta de seu Ser, beneficia tudo.



A primeira vez que você vestiu seu “traje carnal”, ambos os hemisférios 
do cérebro trabalhavam em harmonia, e entre eles não havia nenhum 
conflito e você também usava todos os níveis do cérebro, ou seja, 100% 
de suas reservas intelectuais.

No princípio, você estava em harmonia total com seus ambientes e 
sintonizado com seus irmãos e irmãs estelares, como também conosco, 
seus amigos e companheiros dos reinos mais elevados. O ar era úmido e 
rico, e cheio com a Essência de Criação.

Você não tinha o sistema digestivo que tem agora, porque você 
respirava alimento vivo, não só por seus pulmões, mas por seus poros 
também. Os seres aquáticos também o nutriam e lhe ajudavam a 
adaptar-se à sua nova casa.

Os Espíritos intuitivos, criativos, inspirados pelo hemisfério cerebral direito, 
vieram primeiro, enquanto você integrava o corpo emocional. E os 
Espíritos do tipo linear, estruturado, tipos analíticos do hemisfério cerebral 
esquerdo, ou corpo mental, vieram depois. Ainda, no princípio, 
enquanto as energias e modalidades de pensamentos e emoções eram 
integradas, eles trabalhavam em harmonia, e complementavam um ao 
outro sem nenhuma separação, nenhuma disparidade.

Agora, aproximadamente 75% a 85% das pessoas da Terra usam o 
hemisfério esquerdo do cérebro, quase a ponto de excluir o hemisfério 
direito, fazendo deste modo que seus pensamentos fiquem 
desequilibrados.

A diferença é a freqüência de suas ondas cerebrais. O pensamento, em 
um mundo físico de terceira dimensão, tem aproximadamente quinze a 
vinte ciclos por segundo. Quando você centra seu pensamento ou 
aprende a abaixar suas freqüências de onda cerebral, você equilibra a 
atividade dos dois hemisférios do cérebro.



Usando o cérebro esquerdo, você enfoca mais no concreto, no mundo 
físico, e usando o hemisfério direito ajuda você a atingir os reinos do 
Espírito e do pensamento além do mundo físico.

Você precisa acessar e usar ambos os hemisférios do cérebro para 
atingir seu pleno potencial criativo.

O pensamento assim concentrado utiliza a sabedoria das partes mais 
elevadas de vocês mesmos e dos Seres de Luz dos reinos mais elevados 
da existência, e lhes capacita a funcionar mais efetivamente em seu 
ambiente físico.

Tipicamente, a maioria dos humanos funciona dentro de um registro de 
freqüência cerebral de um a vinte ciclos por segundo: vinte ciclos 
quando despertos e um a sete ciclos quando adormecidos, e 
raramente os seres humanos ficam numa freqüência intermediária, 
exceto nos momentos em que estão passando do estado desperto 
para o de sono e vice-versa.

Aqueles de vocês que praticam a meditação e a quietude mental 
estão aprendendo que as freqüências intermediárias são as que 
provêm do uso consciente do hemisfério cerebral direito - sua conexão 
intuitiva ou espiritual.

A freqüência do pensamento ótimo acontece no centro do espectro 
de freqüência cerebral, no alcance de dez ciclos por segundo, que foi 
nomeado de NÍVEL ALFA.

Quando, no NÍVEL ALFA de freqüência cerebral (ou em estado 
meditativo lúcido), você pensa, analisa situações ou problemas, ou 
busca ajuda de alguma maneira, você está cerebralmente centrado. 
Você começa a tocar na quinta dimensão e se conecta aos Reinos 
mais altos da inteligência.



Através da experiência você aprendeu que quando começa a confiar 
no processo, você obtém mais acertos do que erros em sua vida, e 
sabe intuitivamente quando "captou" sua orientação mais elevada.

Você começará a sentir e saber que é divinamente inspirado, ou que 
está usando suas habilidades extra-sensórias “intuitivas”, e você vem a 
compreender que pode criar qualquer coisa que imaginar, mas seus 
pensamentos e visualizações devem ser claros e concentrados.

Como Mestre em Alfa você aprende a usar seus estados presentes co-
criativos para manifestar aquilo que você deseja em sua vida: amor, 
alegria, paz e abundância, em vez de empreender guerra contra si 
mesmo e criar limitação, medo e frustração.

Se mais pessoas aprendessem a viver em um estado Alfa - “tornando-se 
uma meditação viva" - elas teriam seus anjos auxiliares empoleirados em 
seus ombros em suas vidas diárias, e se tornariam observadores de seus 
processos de vida, como também participantes ativos. Haveria menos 
hipertensão e menos necessidade de medicamentos tipo tensão-alívio.

Seus corpos durariam muito mais tempo e seriam mais saudáveis, então, 
vocês desfrutariam de mais vida terrestre. Vocês poderiam realizar 
coisas surpreendentes, porque teriam se tornado co-criadores com 
nosso Deus Pai/Mãe, literalmente e efetivamente, e vocês veriam seu 
mundo transformado para melhor, mais rápido do que poderiam 
imaginar.

À medida que aperfeiçoa suas habilidades como um Mestre Alfa, você 
pode controlar suas emoções; rapidamente sair da depressão; curar 
hábitos indesejáveis e começar a usar suas habilidades criativas de 
forma mais proveitosa.

Você ficará surpreso com o que pode criar quando começa a usar sua 
inteligência mais elevada. Você se torna um gerador de idéias 



dinâmico, uma pessoa que todos consideram próspera, um engenhoso 
solucionador de problemas, e um catalisador para as relações 
humanas, aperfeiçoando-as com sua simples presença.

E conforme aperfeiçoa e toca em seu canal "criativo" de sabedoria 
mais elevada, você sentirá que tem mais controle de sua vida.

Você aprenderá o que é que o deixa mais feliz, e começará a 
concentrar-se nas coisas que lhe trazem gradualmente uma maior 
sensação de satisfação, enquanto elimina as coisas que já não lhe 
servem mais. Você verá seus desafios de vida, tarefas e oportunidades 
sob uma ótica diferente. Você inspirará a outros e sentirá mais prazer na 
vida do que imaginava ser possível.

Um EXERCÍCIO: Conforme pratica estes exercícios mentais, você 
aprenderá a passar depressa ao estado Alfa e a mantê-lo ao longo do 
dia.

Olhe num ângulo de 45° graus para cima até suas pálpebras cansarem.

Feche seus olhos e coloque sua consciência em seu chakra da coroa. 
Imagine sua consciência como uma pequena bola de Luz enquanto faz 
uma profunda respiração e mentalmente diga o número três - três 
vezes.

Tome outra respiração e repita o número dois - três vezes.

Outra respiração enquanto repete o número um - três vezes

Depois de pronunciar o primeiro número mentalmente, e tiver exalado a 
respiração, faça uma pausa pelo tempo que for confortável para você, 
enquanto permanece em seu TRANQÜILO PONTO DE CRIAÇÃO. Então 
tome outra respiração enquanto mentalmente diz o próximo número.



Imagine e sinta a bola de Luz que desce lentamente através de seu 
cérebro, garganta, área de timo, coração e ancorando em seu Centro 
de Poder Solar ( plexo solar ) ou o abdômen superior.

Pratique isto até que sinta como se a bola de Luz estivesse descendo 
rapidamente como um elevador e se instalando na área apropriada.

Depois de um tempo, tudo que você terá que fazer é tomar um par de 
respirações profundas e estará automaticamente no estado ALFA 
perfeito.

Eventualmente, você poderá mover-se para dentro e para fora do 
estado Alfa à vontade, ou mantê-lo durante todas as horas em que 
estiver desperto.

Há muitas recompensas ao aperfeiçoar este processo, inclusive um 
sistema imunológico mais forte, um desenvolvimento de suas 
habilidades extra-sensórias e criatividade, e uma mudança vital na 
relação com seu EU SUPERIOR e sua Consciência Divina.

Você pode repetir afirmações ou visualizar coisas que você deseja 
realizar, como: Eu crio uma provisão infinita de todas as coisas boas.

Eu desfruto do que eu crio e compartilho minha abundância com 
outros.

Eu sei que sou responsável por tudo que eu crio, então, eu só crio coisas 
que beneficiam a mim, à Terra e à todas as coisas vivas.

Estabeleça suas metas para o futuro e então volte totalmente para o 
presente.



No princípio, enquanto você está aprendendo a manter um estado 
ALFA, seria sensato voltar para seu estado normal de consciência na 
conclusão do processo.

Para isto, conte em ordem crescente de um a cinco, tome uma 
respiração profunda em cada número e diga a si mesmo: “EU SOU 
desperto, alerta e energizado”, ou, “EU SOU energizado e no fluxo da 
facilidade e da graça”.

Conforme você aperfeiçoa o processo e sente-se confortável 
funcionando em uma freqüência de ondas cerebrais mais baixas, voltar 
para o estado normal de consciência não será mais necessário.

Pratique o processo de VIVER CADA DIA COMO UM MESTRE e veja 
como rapidamente tudo em sua vida muda para melhor. Se você tem 
dificuldade para atingir o estado Alfa desejado, pratique a contagem 
decrescente de 50 até 1 antes de sair de cama e antes de ir dormir.

Peça para ser levado para um lugar nos reinos mais elevados que mais 
lhe beneficiarão (para cura ou aprendizado).

Periodicamente, enquanto faz a contagem decrescente, diga, “Cada 
vez eu vou mais rápido para o centro". Depois de algumas vezes, você 
pode dizer “Mais profundo, mais rápido”. De manhã, depois que você 
completar o processo, conte adiante de 1 a 5, e diga, " EU SOU 
sintonizado, inspirado e cheio de vitalidade”, ou, " EU SOU desperto, 
alerta e energizado ".

À noite, você irá naturalmente para o estado de sono enquanto faz a 
contagem regressiva, e esteja certo que receberá o máximo de 
benefício em sua jornada noturna em seu corpo astral.



O poder que está por trás dos quadros mentais positivos é o poder 
criativo que manifestou o Universo e tudo que nele existe. Vocês, como 
co-criadores, ainda estão criando por este processo, como filhos e filhas 
do Criador Supremo.

Porém, ao contrário do Criador Supremo, vocês têm criado com 
quadros mentais defeituosos ou destrutivos ( pensamentos de medo, 
culpa, fracasso, rejeição, sentimentos de indignidade ) que distorcem o 
que você cria ou permite em seu mundo.

Conforme a declaração: "O universo se reorganiza para se ajustar à sua 
idéia de realidade” Conforme você pensa e acredita, assim será seu 
mundo/criações.

Da mesma maneira que nós lhe ensinamos a "Voltar para o Centro" 
dentro de seu Centro de Poder Solar - que é seu Centro Emocional, 
você deve agora praticar o "Voltar para o Centro" em seu Centro 
Mental ou entrando em seu estado Alfa de Maestria. É uma 
combinação insuperável.

Se você deseja mergulhar na fonte de conhecimento dentro de sua 
estrutura cerebral, e se conectar com seus professores, ajudantes 
angelicais e os Mestres de Luz, você deve praticar, preferencialmente, à 
mesma hora todos os dias.

Você deve praticar movendo-se alternadamente de um estado Alfa 
lúcido a um estado Beta de consciência até você condicionar sua 
mente e seu corpo físico a funcionar no nível Alfa, e começar a sentir 
isso como natural para você.

Você pode funcionar/viver neste estado Alfa durante todo o tempo. 
Este é um dos segredos dos Mestres de Luz, que vivem/viveram em 
harmonia enquanto em incorporação física.



Você estará mais atento, mais alerta, mais sintonizado com o que há ao 
seu redor, enquanto estiver conectado ao reservatório cósmico de 
conhecimento e sabedoria do qual você fazia parte, antes.

A diferença entre uma existência espiritual e física é o nível de 
freqüência.

Neste momento, manter o equilíbrio entre ambos os mundos (interior e 
exterior) é um de seus maiores desafios, como também uma de suas 
maiores oportunidades.

Queridos, nós lhes oferecemos estas ferramentas para lhes ajudar a 
moverem-se graciosamente através das mudanças que estão 
experimentando.

Há muito tempo não há mais necessidade de vocês “lutarem”. Aceitem 
sua Maestria e unam-se a nós nas mais elevadas freqüências de Luz, 
onde todas as coisas são possíveis. Nós os honramos por sua coragem e 
tenacidade, e nós os amamos além da medida.

Eu Sou o Arcanjo Miguel.

   

AMAR É UM ESTADO DE SER

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 54  maio 2002

Amado Mestre, pode sentir as pulsar e as batidas da nova Criação? Está 
em tudo ao seu redor. Sinta o ritmo que está construindo internamente 
em seu coração - seu ritmo de coração está mudando. Sinta o ritmo em 



baixo de seu pés, como as pulsações de sua Mãe/Pai Terra começam a 
mudar também - pronta para receber as novas energias que estão 
vindo diretamente do Primordial Criador e filtrando abaixo, através 
desses grandes Seres de Luz, que tem sidos mentores e brilhantes 
exemplos por tanto tempo. Há muitos deles e você os conhece por 
vários nomes, mas uma coisa todos tem em comum: eles são puros, 
radiantes Emissários Divinos do Criador - sua pessoal conexão para o 
TUDO QUE É. Estamos pasmos que você ainda batalhe, argumente e 
julgue uns aos outros, como HU-manos tentam reivindicar supremacia; 
uns sobre outros, reivindicando ser o seu Deus, o único e verdadeiro e 
que seguem o verdadeiro caminho ou ensinamento. Oh, que prejuízo 
tem sido forjado em nome de Deus, até mesmo nesses tempos de 
avançada Iluminação (Iluminação-mental = en-Lighten-ment), isto 
ainda acontece.

Muitos belos Seres de Luz vieram demonstrar o caminho ao longo das 
eternidades de tempo, cada um trouxe ensinamentos ou uma filosofia 
que era apropriada para uma era particular. Sim, há algumas 
diferenças, e como temos freqüentemente dito, há muitos caminhos 
que o levam de volta ao Criador consciência, mas em essência, eles 
todos tem os mesmos componentes básicos: amor incondicional para 
toda Criação, inclusive você mesmo (que significa não julgamento), 
compaixão, gratidão, sabedoria, verdade, valor e um desejo por servir e 
criar para o bem mais elevado de todos. Pode ser difícil para você ficar 
focalizado nas verdades elevadas e observar a tudo que está 
ocorrendo de um vantajoso ponto de um mestre, enquanto há tantos 
tumultos, desassossego e violência acontecendo em seu mundo. Mas é 
isto que imploramos para que faça. Pedimos que, diariamente, entre 
em sua Pirâmide de Luz, que contem o holograma do mundo e sente 
em sua cadeira de cristal, com os milhões de seus irmãos e irmãs que lá 
estão e irradie amor incondicional para a Terra e toda a humanidade. 
Enquanto estiver lá, se praticar a Respiração de Infinidade, como 
ensinamos, magnificará seu empreendimento e, dizemos a você, 
querido, auxiliará a criar milagres alem de medida.

Este é um dos tempos mais importantes em seu sistema solar. A colheita 
para seus empreendimentos do último ano foi respigada, categorizada 
e aumentada em mil dobra. Agora é tempo para que isto retorne a 
você na forma de novas células de consciência Divina ou 



inmanifestado potencial Divino. O que fará com estes presentes? Quais 
são suas visões? Qual é sua paixão? Nós assistimos como cavou tão 
profundo internamente para extirpar e transmudar as velhas formas-
pensamentos negativas, está fazendo um magnífico trabalho de 
transmudação dessas energias que há muito não o servem. Sim, 
estamos cientes que essas mudanças podem ser desconfortáveis; que 
às vezes, muitos de vocês estão montando altas ondas de mudanças e 
então emergem no vale do desespero. Querido, freqüentemente 
falamos que não seria fácil, mas as recompensas seriam grandes e alem 
de qualquer coisas que poderia imaginar. Muitos estão provando as 
verdades dessas palavras e ainda, muitos estão temerosos de 
avançarem para o desconhecido - você avança assim tão longe e 
então puxa de volta - medroso das mudanças que terá que fazer e as 
coisas/pessoas que terá que deixar ir ou voltará ao passado.

Temos dado muitas ferramentas para o ajudar na criação de seu 
maravilhoso novo mundo, mas você deve usa-las fielmente. Tornar-se 
um correto co-criador, em harmonia com o Divino Plano, não é para 
meio período - isto requer compromisso de tempo integral. E, uma vez 
que pisou sobre o caminho da elevada consciência, não poderá voltar 
para seu velho modo de ser, pois o passado é fechado atrás e já não 
está mais acessível. Isto é qualquer maravilha, pois esses que ousam não 
avançarem sentem-se como se vivessem em uma "zona nula", um local 
estagnado, onde todas as coisas estão fora de sincronia - um local de 
medo e dúvida. Não importa quantas mensagens inspiradas leia ou 
quanto seminários assista, se não avançar e se associar com o 
Espírito/seu Eu-Elevado, não terá sucesso no jogo da transformação. É 
um tempo para ser corajoso e para estar disposto a fazer tudo o que o 
leva a reivindicar seu legítimo lugar na Marcha da Paz da Nova Era.

Alguns têm perguntado, "O que é o amor?" Dentro da vida e da 
respiração do Criador, aquela primeira força ativa, a primeira Essência, 
é a temerosa energia do amor. Ela é uma parte intrínseca de você, mas 
pode ser qualificada e pode ser feita condicional. Pode ser usada para 
ligar, impedir, controlar. Sim, é uma emoção, mas é muito mais; é uma 
força ativa, uma forma de pensar, um estado de Ser. Este é o por que 
dizemos, ao invés de suas orações de súplicas, envie a luz, a essência 
de adoração, que é o puro amor da Criação. É o por que dizemos, 
quando entrar em sua Pirâmide de Luz, não peça para isto ser parado, 



ou acontecer ou mudar alguma coisa. Ao invés, radie a pura Essência 
do Criador, que é Divino Amor Incondicional e estará executando o 
maior serviço possível. O que pode ser difícil para alguns, pois foram 
ensinados que o amor é condicional, que você deve ter uma forma 
certa, ou fazer certas coisas para ser merecedor de amor. Dizemos que 
isto não tem que ser assim. Quando vai para seu centro-Divino, a 
Essência do que você é, quando sentir a exatidão do que esta fazendo, 
quando ver através de olhos filtrados com amor e viver sem julgar, 
ambos, a si mesmo e a outros, então estará projetando a Essência do 
incondicional amor - Amor Criador.

Observamos também que muitos tem voltado atrás, para um lugar de 
medo. Esta é uma das armadilhas da reforma de sua mestria. Quando 
sua vida muda muito rapidamente, é forçado a sair de sua zona de 
conforto, alguns buscam retroceder e assim não ter que aceitarem a 
responsabilidade por suas decisões, culpam a outros. É mais confortável 
culpar a outros e assim eles olham para fora deles mesmos, para a fonte 
de seu desconforto e medo.

Novamente, falamos que seus medos que estão depositados 
internamente e estão subindo para a superfície para ser transmudados 
em Luz. Se estiver cheio com Luz e envolvido em um casulo de Deus-
consciência, nada menos que Luz pode penetrar esta proteção e ter 
qualquer efeito sobre você. No caminho para a Iluminação 
(mente/Iluminar/ação), há muitos caminhos, muitas verdades para 
serem escolhidos, querido. Sua tarefa é buscar sua maior verdade e 
sempre fazer as mais elevadas escolhas. Respigue da pletora de 
informações que está sendo oferecida aquilo que verdadeiramente o 
toque, para o que aceita como sua verdade, e viva por ela. Aceite 
somente aquilo que faz seu coração cantar e gerar um sentimento de 
expansão e bem-estar, que é autorizado e não restritivo. Se não está 
seguro sobre um conceito que está sendo apresentado, coloque-o de 
lado e peça a seu Eu-Elevado para validar a informação, se é para ser 
sua verdade, e de muitas formas, será provado ou contestado a você. 
Discernimento Espiritual é uma de suas maiores ferramentas durante 
esses tempos de rápidas mudanças. Níveis e mais Níveis de elevadas, 
mais refinadas verdades/informações estão sendo produzidas. Essas 
refinadas informações não invalidam as que antes foram dadas; elas 
estão sendo oferecidas para que possa expandir sua sabedoria e sua 



compreensão dos trabalhos do Criador, do Cosmos e Leis Universais. 
Você está entrando na maioridade espiritual e este é o tempo para 
deixar ir esses conceitos que já não o servem.

Uma das mais recentes ferramentas que demos o ajudará grandemente 
no buscar e vivenciar sua verdade, como também na manifestação 
dessas coisas que deseja para a melhoria de todos. Você está 
aprendendo a usar a METAVISÃO (pressentimento intuitivo expandido), 
quando aperfeiçoar suas habilidades como um MESTRE ALFA. 
Operando dentro deste nível de consciência abre as profundezas da 
mente inconsciente/subconsciente e conecta-se diretamente para sua 
Mente Elevada/EU, que o ajudará no fácil transmudar e mudar a 
negatividade, padrões de pensamentos limitantes que o estão 
impedindo de liberar seu genial potencial e sua grandeza. Por favor, fixe 
esses pensamentos firmemente dentro de sua consciência:

** DEIXE IR O PASSADO

** ESTABELEÇA METAS PARA O FUTURO

** VIVA NO PRESENTE

** PENSAMENTOS PRECEDEM AÇÕES

** O FATOR DE CONTROLE É PENSAMENTOS/INTENÇÃO

Como um Mestre Alfa terá mais confiança, um forte sentimento de 
auto-estima e saberá que está no controle de seu mundo e seu futuro. 
Aprendendo quão rapidamente entrar e manter um Estado Alfa de 
Consciência é a chave para acessar sua sabedoria interna, seu Eu-
Elevado e conectar-se com seus auxiliares angélicos. Quando visualiza 
boa saúde e bem-estar, estabelece a movimentação de energias que 
influenciam as muitas células de seu corpo, incluindo seu DNA. Quando 



vê o problema de um ponto vantajoso de totalidade e vê a perfeita Luz 
permeado ao longo de seu corpo, muda a química das formas-
pensamentos internas, pelas quais pode efetivamente mudar tudo o 
que causou qualquer problema/desconforto/desfacilidade em primeiro 
lugar. Também conectará com seu Corpo Elementar e logo terá sua 
ajuda no restabelecimento de sua saúde, vitalidade e juventude, como 
foi designado há eternidades (seu Adão/Eva Corpo de Luz Kadmon). 
Primeiro, magneticamente "iluminando e aperfeiçoando" seu corpo 
etérico, que gradualmente manifestará também em seu corpo físico.

Agora asseguramos que a maioria de vocês não estarão aptos a 
funcionarem dentro ou manterem o declarado nível de consciência 
Alfa. Se seguir o procedimento e praticar o processo, com seu Eu-
Elevado como seu guia e facilitador, gradualmente atingirá o nível que 
é lhe apropriado. Manterá uma consciência alerta, de forma que possa 
funcionar corretamente em seu mundo cotidianamente, a medida que 
gradualmente aperfeiçoa suas habilidade de METAVISÃO/ALFA. Logo, 
será apto a entrar e sair de diferentes estados de consciências à 
vontade, eventualmente, até mesmo um estado TETA, durante seus 
exercícios de meditação. Você está treinando o cérebro e leva tempo 
para fazer a troca.

IMAGINAÇÃO, SENSIBILIDADE E DEDICAÇÃO são três fatores importantes 
na habilidade pessoal para usar METAVISÃO, para atingir e manter um 
ESTADO ALFA de consciência. Uma mente aberta, uma boa atitude e 
uma vontade para praticar as técnicas como dadas, são fatores pré-
determinantes para seu sucesso em atingir suas metas como um Mestre 
Alfa. Quando efetivamente aprender o processo, achará como é fácil 
manter um sentimento de paz e tranqüilidade. Situações de estresses já 
não o afetarão, a medida que aprende a se tornar um observador e 
rapidamente se move por ou resolve qualquer situação desafiadora, 
enquanto armazenando as lições que elas oferecem no processo. 
Portanto, se sentirá mais relaxado, mais focalizado e terá mais energias. 
Auto-sugestões positivas são instiladas enquanto em um profundo 
estado Alfa ou Teta, mas elas são executadas e mantidas enquanto em 
um iluminado estado Alfa e quando você está plenamente desperto, 
consciente e no controle de suas faculdades.



Pelo uso do presente de sua Pirâmide de Luz/Poder, na quinta 
dimensão, adicionará um poderoso e efetivo elemento a sua 
programação para o futuro. Você deve ter uma clara, detalhada 
imagem do que deseja manifestar. Deve procurar conhecer sua 
verdadeira intenção; alinhe com seu Eu-Verdadeiro e peça só pelo mais 
elevado resultado, que beneficie a todos. Durante o processo de 
programação, enquanto em sua Pirâmide, peça a seu Eu-Elevado para 
lhe mostrar qualquer bloco escondido (culpa, medo, ou outro profunda 
emoção embutida) que o está impedindo de atingir suas metas. Você 
está no processo de clarear todas as crenças distorcidas, 
desequilibradas e programações que retornam de encarnações 
anteriores no recipiente físico. Pode começar novamente com um 
limpo, novo recobrir - pressinta-se como um recipiente vazio 
aguardando para ser cheio com Células da Nova Criação. Agora que 
está ganhando uma nova expandida consciência e aprendendo como 
as leis universais trabalham, tem uma oportunidade de acessar seu 
pessoal "Deus-poder" e criar qualquer tipo de mundo que possa 
pressentir. Por favor, veja as mudanças em sua vida como uma 
experiência de aprendizado e uma oportunidade para o crescimento e 
expansão em consciência, à medida que cultiva sua mestria e está 
mais confiante nos resultados pode criar, se encontrará não só olhando 
adiante para as mudanças, mas como também as instigando.

Pedimos, querido, que estenda seu simbólico cálice para que possa 
receber as bênçãos que o estão aguardando. Sim, você é titular, é 
merecedor e com nosso auxílio pode fazer ou se tornar qualquer coisas 
que possa pressentir ou desejar. Os Guerreiros de Luz e Paz estão se 
reunindo e assim pedimos que dê um passo a frente, valente e assuma 
seu legítimo lugar junto a nós. Venha, caminharemos lado a lados e 
suavizaremos o caminho.

Você é profundamente amado,

EU SOU Arcanjo Miguel. 

  



DESENVOLVENDO SEU PRÓPRIO RAIO PESSOAL DE LUZ DIVINA

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 055 - junho de 2002

Amado mestre, muitos de vocês sentem como se estando na extensão 
final de uma longa, difícil raça e suas energias e entusiasmos estão 
tardando. O desencantamento com o glamour de sua existência 
mundana está crescendo mais e mais, as coisas que usava para excitar 
parecem um pouco turvas e entorpecem. Isto é porque esta vivendo 
em dois mundos ou várias dimensões simultaneamente, seus sistemas de 
quatro corpos baixos (físico, mental, emocional e etérico), estão 
tentando alcançar sua alma/eu-espiritual e isto provocou muita tensão 
em você.

Muitos têm feito saltar o quantum dentro da galactica-consciência por 
meio do que seu velho mundo/estado-de-ser está se desfacelando 
muito mais rapidamente do que pode integrar as refinadas 
energias/vibrações e conceitos de seu novo mundo. À medida que se 
torna consciente do que está ocorrendo, não será estressado e 
confundido pelo exterior, acredite-nos quando dizemos, o alívio está à 
mão. Um dos nossos maiores desejos é auxiliar no processo de forma 
que sua transição possa ser realizada com facilidade e graça. Durante 
o último ano, onde demos a você muitas informações, meditações e 
exercícios sobre: transmutação de velhos padrões negativos de 
energias, que propiciam formas para a infiltração e integração das 
raras e especiais Células de Luz do Criador: essas que agora 
chamaremos NOVOS RAIOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO EXPRESSÃO DA 
MENTE DE DEUS.

A primeira parte do processo foi à construção de sua Pirâmide de 
Poder/Luz na quinta dimensão. Quando criou este maravilhoso local, 
fixou o cenário para o pulo de quantum que falamos acima. As 
magníficas refinadas energias do Supremo Criador não podem irradiar 
abaixo, diretamente sobre a Terra ou dentro do ambiente da terceira 
dimensional. Muito da humanidade e muitos grandes lugares sobre a 
Terra ainda não estão prontos para este presente; isto criaria muito 



caos. Então, tem ser dramaticamente trazida a baixo ou filtrada de 
forma que esteja acessível para todos e para o mais elevado benefício.

Quando você entra em sua Pirâmide de Luz, que contém uma réplica 
etérica do mundo e inspira Amor/Luz do Criador e expira amor 
incondicional, esta maravilhosa energia é filtrada ou diluída de forma 
que possa ser recebida por todos que estão prontos e dispostos a 
abrirem seus centros de coração e permitirem que o processo de 
transformação dentro de um Ser galáctico espiritual/humano começar.

Quando entra em sua pirâmide pessoal, ou constrói uma pirâmide para 
um projeto ou tarefa específicos, abre o caminho para a plena força, 
variedade e espectro dos novos Raios de Expressão verterem dentro de 
seu templo de Luz e o auxiliar em seu empreendimento. Está abrindo seu 
portal pessoal para a abundância à medida que cria um espaço 
sagrado para a Mente Divina unir-se a você em processo co-criativo. 
Lembre-se, temos dito várias vezes, você é mestre de co-criação -
somente se esqueceu. E desejamos que se lembre também que a 
abundância vem em uma multidão de formas.

O processo da Respiração de Infinidade é outra forma de acessar as 
novas energias de Criação. À medida que acende o chacra de 
ascensão, localizado no topo da coluna espinhas e na base do 
cérebro, você abre o portal para a consciência galáctica. Este é um 
ponto de ignição principal no processo evolutivo. Todos da 
humanidade foram programados para este evento e acontecerá 
individualmente em cada alma sobre a Terra - cedo ou tarde. Quando 
respira a Respiração de Infinidade e a vê dando laçadas, abaixo, 
dentro da Terra e fora, dentro dos éteres, também está fazendo este 
temeroso presente disponível para a primeira, segunda, terceira e 
quarta dimensões e para todas as faíscas da Deus-consciência ali 
existentes.

Aprender manter o apropriado nível de consciência ALFA é também 
uma importante ferramenta. Ele o ajudará alcançar e manter o próprio 
equilíbrio em suas energias/campo áurico, por meio do qual se torna um 



instrumento harmonioso, finamente afinado e somente projeta 
freqüências de Amor/Luz, sem qualquer discórdia. Recentemente 
também, introduzimos o termo METAVISÃO, que é um estado 
aumentado de consciência, pelo qual sempre estará afinado para a 
sabedoria de seu Eu-Elevado e Presença EU SOU - este é um dos 
benefícios de se tornar um Mestre Alfa. Ao usar a metavisão, torna-se 
um observador, como também um participante da vida, rapidamente 
filtra eliminando qualquer padrão de pensamento negativo, como 
aprende a permitir somente as elevadas verdades do Criador entrar em 
seu campo de força e tomar domínio dentro de seu Ser. Sua visão 
conceitual e intuição são grandemente expandidas, além da norma. 
Poderia comparar isto tal qual os vírus que são tão excessivos em sua 
rede mundial de tecnologia de computadores. Há esses que o estão 
bombardeando com energias destrutivas, por qualquer razão, também 
esses que enviam mensagens/pacotes enganosos ou negativos/baixas 
freqüências. Você monta barreiras/filtros e rejeita essas 
mensagens/pacotes em todas as formas possíveis, para tal é importante 
que esteja vigilante e um passo a frente deles. O mesmo se dá com as 
sutis energias que proliferam da consciência coletiva da humanidade; 
você deve filtrar fora quaisquer energias discordantes, não permitindo a 
contaminação e somente permitir esses pensamentos vibracionais que 
estão em harmonia com sua própria mestria.

Considerando que aos Raios de seu sistema solar e galáxia tem sido 
nomeados números: um até doze, os novos Raios dos quais estamos 
falando serão conhecidos por suas qualidades de expressão. Não se 
preocupe com cores, pois eles podem ser uma mistura de qualquer ou 
todos os outros raios - porém se deseja "expressá-los". Você é o artista, o 
construtor e qualificador desses Raios, o potencial criativo é ilimitado.

Pode usar esses Raios (que poderiam ser chamados de raios substitutos 
dos 12 Raios galácticos principais), mas a diferença é que eles todos 
tem a luminescência e poder da Luz do Supremo Criador. Estes Rios 
serão usados um pouco diferentemente do que como ensinamos a usar 
os sete Raios de seu sistema solar e os cinco Raios da consciência-
galáctica. Eles podem ser usados em uma grande variedade de 
combinações e formas, pois são energias muito especializadas.



Comecemos com seu recipiente físico: Entre em sua Pirâmide de Luz de 
trabalho e deite-se sobre a mesa de cristal. Pode pedir para o Raio de 
saúde e vitalidade radiar sobre você; o Raio de beleza, juventude, 
coordenação, força, poder, atividade, elegância, visão clara, audição 
clara, flexibilidade e qualquer outro atributo que tenha em mente para 
aumentar seu bem-estar físico. Chame e ative somente um ou dois dos 
Raios de energia a cada vez. Saiba que sua Presença Divina EU SOU 
supervisiona o processo e assegurará que integre somente a 
quantidade adequada dessas poderosas energias e não mais. Seu 
desejo não deveria ser somente para transformação acelerada, mas 
que a lei de facilidade e graça se aplique, sempre. Você está 
desfrutando o processo, querido. O tempo para lições de dolorosas, 
traumas, estresses e fracassos podem terminar, se permitir ao processo 
trabalhar por você, mudando-se do reino de causa e efeito, ou carma, 
para dentro dos reinos onde a Lei da Graça se aplica.

Focalizemos agora no corpo emocional: Fique em pé, junto à 
cabeceira de sua mesa de cristal, veja seu corpo emocional manifestar-
se e tomar forma sobre a mesa. Como fazer seu corpo emocional 
aparecer para você? Estude-o por um momento e observe as diferentes 
sombras, cores e formas que compõem seu corpo emocional. você 
pode se surpreender com o que vê. Se sua visão interna não está ativa 
neste momento, peça que seja feito, mas enquanto isso, apenas saiba 
que as sombras e cores estão presentes. Contudo você perceber é 
válido, se continuar praticando, seus sentidos internos aguçarão o foco. 
Poderia começar pedindo para o Raio de puro amor do Criador verter 
e o preencher até o transbordamento - lavando todos sensos de 
insuficiência, culpa, vergonha e dúvida. Agora, em troca, chame sobre 
si o Raio de compaixão, o Raio de clemência, perdão, o Raio de 
receptividade, paixão, paz, harmonia, benevolência, intuição refinada, 
coragem, etc. e então, veja seu corpo emocional sendo preenchido 
com cada dessas específicas energias, à medida que integra a máxima 
quantidade, que é apropria para você neste particular momento.

Agora focalizemos no corpo mental: Novamente, fique de pé junto à 
cabeceira de sua mesa de cristal e veja seu corpo mental manifestar-se 
e tomar forma sobre a mesa. O que fazer para ver seu corpo mental? É 
forte e bem definido ou está emudecido com confusão e cores 
distorcidas? Peça e veja o Raio da verdade, querer, valor, sabedoria, 



inteligência, foco, criatividade, Divino pensar, linguagem/padrões de 
Luz, geometria sagrada, disciplina, organização, informação científica, 
ordem, Raio do recebimento, Raio de dar/compartilhar, em cada troca, 
verta abaixo do grande cristal gerador, que pende sobre o centro da
mesa. Sua Presença EU SOU filtra a essência de cada Raio de Expressão 
em sua mais pura forma, descendo sobre você. Veja sua pirâmide 
sendo preenchida com a Essência e poder de cada um desses Raios, 
permeando todas as coisas ali existentes. Saiba que trouxe o presente 
de cada Raio em sua volta para dentro do reino onde presentemente 
reside no físico. Isto é seu para reivindicar, usar e compartilhar, à medida 
que verdadeiramente avança em seu papel como um co-criador com 
o Supremo Criador e nosso Deus Pai/Mãe.

Pode também focalizar em seu Corpo Etérico, que contem a Imagem 
Azul para seu Corpo de Luz. O Corpo Etérico envolve o recipiente físico 
e as distorções e imperfeições primeiro ali se hospedam antes de se 
manifestarem no recipiente físico. Agora o processo está sendo 
invertido. A Essência aperfeiçoada de Criação da forma física está 
estocada no corpo Etérico e deve encher aquela parte de seu Ser com 
perfeita Luz uma vez mais, de forma que seja acessível para seu corpo 
físico. O que fazer para ver seu corpo Etérico? Você pode ver a escura 
rede de distorcidas energias ao longo dele? Há partes que são mais 
densas e escuras que outras? Onde elas estão? Isto dirá onde seu corpo 
está fora de equilíbrio, em maior angústia e onde é provável que 
experimentará a próxima crise de saúde ou desfacilidade. Veja o Raio 
de seu Imortal Corpo de Luz descendo e fundindo com seu Corpo 
Etérico. Veja uma irradiação de Luz de sua Presença EU SOU fluindo do 
grande cristal, suavemente, o envolver e preencher com a doce 
essência de amor.

Além disso, enquanto em um iluminado estado ALFA, pode desejar 
concentrar em seu corpo físico por uma ou duas semanas preparando-
o para receber e manifestar essas poderosas energias. Se você, de 
qualquer forma, começar a sentir desorientação, falta de 
fundamentação ou desconforto, pare o processo por um dia ou dois 
antes de continuar. Deixe o Espírito ser seu guia e não faça seu qualquer 
outro padrão do processo ou transformação. você está acessando sua 
própria Divina inteligência e ativando seu próprio gênio criativo.



Diariamente, ou tão freqüente quanto passível, tome alguns momentos 
e sintonize na inteligência de seu recipiente físico e seu Corpo Elementar 
(esta é sua mente subconsciente profunda, que no principio conheceu 
somente perfeição, mas você a tem programado com pensamentos 
negativos por séculos, que resultaram em imperfeição, desconforto e 
desfacilidade). Este é um processo um tanto prolongado, mas está 
dissolvendo as negativas formas-pensamento e reinstalando a Imagem 
Azul de perfeição uma vez mais - Adão/Eva Corpo Kadmon. Isto é parte 
das razões de estar experimentando tantos sintomas: desorientação, 
letargia, inabilidade para concentrar, etc.. O que levou centenas de 
milhares de anos para manifestar está sendo invertido em um 
surpreendente curto espaço de tempo.

Pelo menos uma vez por semana, focalize em seu Corpo/natureza 
Emocional e conscientize-se do que mudou desde a última vez que o 
sintonizou. Sente-se mais equilibrado e em paz? Está mais bem 
capacitado para controlar as tensões de sua vida diária? Está mais 
"permitindo" ou "tolerante" com as pessoas ao seu redor? É capaz de 
focalizar no "grande quadro" ao invés da "pequena história"? O que é 
melhor - ou pior? O que o faz desejar mudar mais agora mesmo? Fixe 
prioridades e então chame por aquele particular Raio de Expressão, à 
medida que integra todos esses especiais atributos e energias. Focalize 
também em seu Corpo Mental desde a última semana. Está pensando 
mais claramente? Está apto para processar e classificar informações em 
uma forma mais eficiente do que podia colher a sabedoria de cada 
experiência ou interação? Está mais disciplinado e encontra mais 
facilidade e jubilo em completar suas obrigações? Sente-se mais 
sintonizado para sua elevada inteligência e tem mais idéias novas e 
criativas? Como trocou sua consciência e o que mudou como um 
resultado? Sempre que desejar pode identificar e focalizar nas cores dos 
Raios que estão sendo projetadas para você, mas primeiro concentre-
se em sentir as qualidades de cada Raio que tem absolvido. Assim 
fazendo, começará a projetar seu próprio e único Raio de Luz Divina -
seu presente para a humanidade.

Querido, estamos oferecendo mais uma forma para acessar seu 
completo potencial Divino - aquela para que está aguardando por 



eternidades para reconectar-se com você. Nós podemos demonstrar a 
forma, mas você deve dar os passos e avançar ao longo do processo. 
Prometemos, valerá o esforço. Estendemos nossas mãos em 
camaradagem enquanto misturamos nossa Essência com a sua. 
Enviamos Raios de paz e alegria, mas acima de tudo, enviamos nosso 
amor.

EU SOU Arcanjo Miguel  e trouxe estas verdades para você. 

  

COLOCANDO O TAPETE BEM-VINDO PARA DEUS

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 056 - julho de 2002

Amado Mestre, muitos dos que estão agora lendo esta mensagem 
foram investigadores ativos de sabedoria e luz durante anos. Você tem 
estudado, meditado e empreendeu colocar em ação o conhecimento 
e sabedoria, que reivindicou como seu próprio. Tem libertado muitos dos 
conceitos e coisas, que o amarravam para as restrições de um mundo 
de realidade da terceira dimensional e gradualmente, mas de forma 
segura, domesticou o eu/ego e fez seu eu-alma diretor de seus 
pensamentos e emoções. Realmente, tem feito grande progresso e nós 
o honramos por sua bravura e tenacidade. Estamos cientes que isto não 
tem sido uma tarefa fácil, por inúmeras vezes, a jornada foi árdua.

Nos dos reinos mais elevados continuamente monitoramos seu 
progresso e, à medida que retorna ao equilíbrio e harmonia internos, o 
quociente de Luz - que é filtrado para você - é incrementado para o 
máximo permitido. Sua claridade está começando a mostrar, meu 
amigo, como avança mais profunda e corajosamente dentro do pleno 
espectro da Luz de Deus. Pressinta uma onda - em forma de faixa de
Luz, que é totalmente iluminada com brilhante Luz em uma ponta/final 



e que, gradualmente, diminui para escuras sombras na outra 
ponta/final. Você entrou para esta vida que sustenta este espectro de 
Luz interna e conscientemente concordou em levar um fardo que 
poderia colocar em algum lugar neste espectro de Luz - não onde você 
pertenceu, mas onde poderia ser de maior serviço e beneficio para a 
humanidade.

Você, como um Semeador Estelar, soube que este seria o mais 
importante tempo de vida que gastaria em um corpo físico, como parte 
de sua designada missão, concordou em Iluminar o caminho para os 
membros de sua família de alma. Concordou em ser um demonstrador 
do caminho do processo de ascensão. Muitos acreditam que ascensão 
é um destino, um resultado de desejo, mas não é isto. É um processo 
sem fim de evolução. É um processo de descensão dentro de reinos 
não mapeados, por meio do qual você cria novamente sob a direção 
dos Deuses co-criadores e do Criador Primordial, então quando do 
tempo certo, isto é uma reunião de magnificência do que você tem 
criado - um respigando e colhendo, como temos freqüentemente dito, 
por meio de que nosso Deus Pai/Mãe e ultimamente, o Criador 
Primordial, enviam suas Divina Presença para experimentar aquilo que 
você tem criado. Você está no processo de ascensão em 
pensamentos, emoções, vibrações e freqüências, de forma que o 
Coração Divino e toda hóstia celestial ou Seres de Luz (que inclui o reino 
angélico) podem se unirem a você uma vez mais; de forma que 
podemos interagir com você, podemos ser reunificado em consciência 
e intenção.

Agora está no processo de preparação de um lugar para Deus, e 
ultimamente, para o Criador Primordial residir mais plenamente em seu 
interior e experimentar o reino físico através de você. Querido o reino 
físico é tão importante quanto quaisquer dos elevados e invisíveis reinos. 
Tem ouvido que há muitas mansões, reinos celestiais e reinos nos céus. 
Deixe-me falar-lhe enfaticamente que o planeta Terra e cada um dos 
planetas no seu sistema solar são um desses reinos celestiais e uma 
importante, integrante parte do todo. Você é uma importante faceta 
no tecido de criação, é em seu pequeno planeta, neste momento que 
está o foco universal, pois é onde está a ação. Seu pequeno planeta é 
o núcleo ou coração do processo evolutivo agora em desenvolvimento.



Temos dito a você que o tema global para este universo era a grande 
diversidade. Um universo que conteria muitas criações únicas, muito 
específicas e isoladas, onde pareceria que cada unidade de criação 
era a única em existência. Houve um mínimo de interações entre 
civilizações universal/galáctica/mundial e o sentimento de que estava 
só foi propositalmente instilado dentro de cada um de vocês. Foi 
enviado como uma única faceta de Criação, para experimentar o cru, 
o reino não manifestado de vida primitiva. Entrou em Ser físico com 
todas as ferramentas e possibilidades para criar quaisquer coisas que 
desejasse ou pudesse pressentir e, no princípio, suas criações foram 
muito maravilhosas. Mas ao longo do caminho se esqueceu, sua mestria 
das ferramentas de manifestação se tornaram estragadas e 
enferrujadas pelo uso negligente e abusivo.

A segunda parte do plano era que, no momento apropriado, os mestres 
de cada civilização, mundial, galáxia e sistema estelar deste universo 
encarnariam em um pequeno planeta - seu planeta Terra. Trariam juntos 
suas singularidades, diversidades, experiências e conhecimentos uma 
vez mais e empreenderiam criar um microcosmos de total experiência 
universal. Este é o jogo de criação que tem jogado pelos milhões de 
anos que esteve nesta galáxia e na Terra. O processo de reunificação 
está ganhando impulso ("momentum") e não será negado. Então, como 
parte de sua missão e plano global, concordou em ser colocado em 
um particular local ao longo da totalidade do espectro de Luz do 
Criador e acredite quando dizemos que algumas das almas, muito 
bravas e compassivas, aceitaram assumirem e representarem as muitas 
sombras de Luz no espectro. Isto foi necessário porque todas as facetas 
do que tinha sido criado neste universo tinha que ser representado no 
plano físico da Terra.

Lembre-se que dualidade e polaridade também são uma parte desta 
experiência universal e sua tarefa foi sempre ficar em equilíbrio e 
harmonia com o fluxo do Criador de cósmicas energias de vida-força, 
enquanto avança sobre seu nomeado dever de criar novos mundos e 
novas expressões de consciência do Criador. Por favor, instile em sua 
consciência que dualidade ou polaridade não são más, negativas ou 



para serem temidas - todas são energias e expressões do Criador -
equilíbrio e harmonia são as chaves para o reino.

Querido, não importa o local que assumiu no espectro de Luz nesta 
vida, você tem o potencial para subir ao pináculo. Suas muitas células 
estão sendo recalibradas à medida que libera e resolve os núcleo de 
desequilíbrios do Eu, que criou ao longo do caminho. Há momentos em 
que parece como se entrasse em um estado de consciência vazia e 
isolada. Não tema ou resista, pois isto é quando está no processo de 
expandir sua imensidade e está se mudando para cima no Espectro de 
Luz. Cada novo nível de Luz-claridade que atinge tem seus desafios, 
mas também tais maravilhosos presentes e oportunidades. Deve 
integrar, ajustar para, equilibrar e então expressar cada novo nível de 
energia Luz Divina. O tapete de bem-vindo que nos referimos é para sua 
intenção de consciência, de acordo e ação, para preparar um local 
interno dentro de seu campo de energia, seu Ser interno e seu núcleo 
de coração, para a magnificência, energias raras e especiais da 
consciência do Criador Primordial residirem - que pode ser chamado 
como célula de Luz Divina, que está aguardando para acender dentro 
de você. Você é uma célula de Deus, mas o tempo está maduro para 
que assuma seu próprio local na linha superior de Criação.

Desprenda-se de seus fardos e de suas vestimentas de disfarces, querido 
amigo, refinando e liberando as formas-pensamento/energias/crenças 
e ações que há muito não o servem. Use o presente da abençoada 
Chama Violeta para o ajudar em seu processo de rejuvenescimento e, 
freqüentemente quanto possível, entre em sua Pirâmide de Luz, de 
forma que possamos ajudá-lo no processo. Temos dito que o 
conhecimento, sabedoria e positivas energias do que tem criado e 
experimentado estão sendo reunidas/recolhidas para a criação de uma 
nova galáxia dourada. Um novo protótipo HU-mano está sendo criado, 
uma alma coletiva avançada, pela qual você será mais cristalino em 
estrutura, em freqüência de luz e radiação, de forma que será 
compatível com o Divino esquema para a nova fase no grande plano 
de Criação.



Muitas mensagens atrás, pedimos que se imaginasse estando de pé 
dentro do campo de força de uma pirâmide. A pirâmide é tri-
dimensional, mas para clarear o quadro em sua mente, veja-se no 
centro de um bi-dimensional triângulo, somente a base sob seus pés e o 
ponto ou ápice sobre sua cabeça. Então pedimos para que imaginasse 
outra pirâmide ou triângulo sobre sua cabeça, com o ponto dos dois 
triângulos fundindo-se, para ter uma forma de diamante, sobre seu 
terceiro olho e estendendo-se aproximadamente 15 ou 20 cm acima. A 
parte larga ou base do segundo triângulo eleva-se acima de você e o 
conecta para sua Presença EU SOU. Sua corda de Luz ou conexão para 
nosso Deus Pai/Mãe e ao Criador Primordial corre ao longo do meio 
deste triângulo superior e desce ao longo de seu chacra coroa e coluna 
vertebral. Ele também corre profundamente para dentro do núcleo da 
Terra, completando a conexão. Esta é sua conexão para sua original 
Fonte e nunca esteve quebrada; você não poderia existir se isto 
ocorresse. É sua linha-vida para o Criador e, através da filtragem de sua 
Presença EU SOU, pode acessar e integrar, tanto quanto pode conter, 
desta Divina Fonte de Luz.

Para lhe dar um quadro mais claro deste processo, pressinta isto: à 
medida que avança ao longo do processo de ascensão em 
consciência e retorna ao equilíbrio, assim integrando mais Luz do 
Criador, a pirâmide superior, gradualmente, começa a abaixar ao seu 
redor. O resultado final é que uma estrela tetraédrica é formada ao seu 
redor, ou seu veículo de Luz Mer-Ka-Ba. Você está construindo seu 
corpo de Luz, meu amigo, esta sua intima, radiante face temos 
nomeado de Merkivah, que é o novo, evoluído você - não só um 
fragmento de consciência, mas um completo Ser de Luz.

Pressinta/Imagine-se de pé no meio desta vasta pirâmide, à medida 
que nós colocamos em cada canto uma pedra de fundação de 
consciência. Em um canto colocaremos o sagrado elemento Terra e 
suas relações com você. No canto, diagonalmente frontal, 
colocaremos o sagrado elemento Água e suas relações com outros. No 
terceiro canto, colocaremos o sagrado elemento Fogo e suas relações 
com Espírito e no canto final, o sagrado elemento Ar/Éteres e seus 
pensamentos conscientes, intenções e ações. Sua tarefa é trazer todos 
esses sagrados elementos e facetas de sua existência consciente 
terrestre em equilíbrio e harmonia. Nada pode ser negado, ou sua 



pirâmide de Luz se tornará desequilibrada e você não será capaz de 
proceder sua elevação na escada pessoal da Iluminação (Ação-
Iluminar-Mente). A pirâmide superior de Luz somente pode descer 
dentro de um campo de energia equilibrado.

Querido, é tempo para bem-afinar sua consciência e se tornar um 
mestre das complexidades de vibrações, padrões de freqüências e das 
sutis energias do som. Você tem uma vibração pessoal, assinatura 
sonora e acontece com todos os humanos e seres sensíveis na Terra, 
incluindo os reinos animal, vegetal e mineral. Este é o porque está 
confortável em campos energéticos pessoais de algumas pessoas e 
desconfortável em outros. Deve aprender a distinguir os padrões 
vibracionais de energias e de onde eles estão vindo: de seu interior, de 
outros, ou de alguma fonte ao seu redor. Você pode bem sintonizar suas 
habilidades extra-sensoriais de forma que pode ouvir e sentir as 
ressonâncias de todas as energias sutis ao seu redor. É o campo 
vibracional de concentrada Luz do Criador que sente em lugares 
sagrados ao redor da Terra. Alguns deles estão contidos no grande 
cristal sensível dentro da Terra, outros são criados pelas energias de 
amor e devoção, que são enviadas em locais de adoração, se eles 
estão em um edifício, um recanto quieto ou no topo de uma montanha. 
Reciprocamente, há muitas áreas na Terra onde as energias 
discordantes são quase palpáveis; áreas onde muita angústia, dor e 
matanças foram experimentadas, onde grandes concentrações ou 
campos de forças de energias negativas estão retidas dentro da Terra e 
nos éteres. Estas são as áreas de tensões ao redor do mundo, onde a 
guerra e conflitos são a norma, onde humanos procuram destruir-se uns 
aos outros para ganhar supremacia. Se somente soubesse que estão 
destruindo a si mesmos no processo, cessariam as infrutíferas guerras e 
buscariam a paz entre todas as raças, culturas e religiões.

Querido, não importa o que foi ou fez no passado, tem agora uma 
oportunidade de esfregar e lavar a cobertura e criar um novo você. 
Está pronto pra reivindicar sua mestria e os presentes que a você estão 
sendo oferecidos? Está pronto para vestir seu brilhante capote de Luz 
Divina e tomar seu legítimo lugar junto a hierarquia dos Iluminados? Está 
pronto para alcançar a caixa de tesouros de ilimitada prosperidade e 
abundância, e criar um novo céu na Terra? Deve começar com você e 
seu imediato ambiente, então quando tiver aperfeiçoado o processo, 



serão dados a você o poder e habilidades para que irradie isto de si 
para dentro do mundo, onde reunirá e aumentará as energias de outros 
trabalhadores/pesquisadores da Luz. Através de seus empenhos 
unificados, podem curar a Terra e como os exemplos, podem auxiliar a 
transformar a consciência da humanidade. É um tempo maravilhoso, 
você pode, atingirá e perceberá o luminoso espectro de Luz do Criador. 
Querido companheiro em Espírito, nós estamos sempre próximos para o 
guiar, inspirar e auxiliar a medida que, juntos, continuamos nossa 
jornada entre as estrelas.

Você é profundamente amado.

EU SOU Arcanjo Miguel.   

   

UMA SAGRADA QUESTÃO

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 057 - agosto de 2002

Amado Mestre, de cada vez além de seu pensar, com as bênçãos do 
Criador e nosso Deus Pai/Mãe, você está enviando uma Sagrada 
Indagação. Cada um de vocês foi codificado com a Divina Imagem 
Azul e então dado todos os presentes e ferramentas que poderiam 
necessitar para cumprirem suas missões como co-criadores. Não 
importa sua situação na vida, ou o que manifestou, ou experimentou ao 
longo das idades, nunca foi qualquer coisa menos que um santificado 
emissário do Criador.

A maioria de vocês nem mesmo começaram a compreender o que 
experimentaram no passado e os tremendos obstáculos que superaram 
durante suas muitas curtas jornadas no corpo físico. Freqüentemente, 



quando a você era determinada a oportunidade de ter um tempo de 
vida de facilidades, declinou do presente, bravamente pisou a frente 
para responder ao toque de trombeta e servir em nossas Legiões de Luz. 
Este é o porque está num corpo físico nestes tempos querido, sabia que 
está seria a mais importante vida que já experimentou no planeta Terra 
e na galáxia.A você foi demonstrado o que teria que experimentar para 
começar o doloroso processo de devolver ao equilíbrio e harmonia, 
ambos - internamente e no ambiente/realidade que escolheu para 
encarnar. Muitos sentem como se vivessem e experimentassem muitas 
vidas durante esta encarnação e transmutados dentro de vários 
diferentes caráter e personalidades, à medida que lentamente 
descartam os disfarces e coberturas que incorporou em seus corpos 
físico, mental e emocional, e isto é verdadeiro. Esta foi uma das 
condições que aceitou para lhe fosse permitido incorporar na Terra 
durante estes monumentais tempos de evoluídas mudanças, 
juntamente com um acordo que nos permitia colocar de lado seu livre 
arbítrio, em momentos apropriados, para o cutucar sobre o caminho de 
despertar para sua Divindade e sua missão.

Abaixo pelas muitas eternidades, desde que o Supremo Criador estouro 
a frente e dividiu-Se em trilhões e trilhões de Faíscas de Divina 
Consciência, você tem repetido o mesmo processo e refratando a si 
mesmo milhares e milhares de vezes. Mas a beleza do plano do Criador 
é que dentro de seu Centro de Solar de Coração está um Coração 
Cósmico Etérico, profundamente enterrado dentro no centro de seu 
Coração de Essência, é uma preciosa Célula-Deus, que contem a 
totalidade de toda a consciência do Criador. Você é contido dentro 
da Essência do Criador e não importa quantas vezes tenha divido ou 
refratado sua consciência, a Essência do Toda Criação está também 
contida dentro de você.

O milagroso processo de reunião com todos os aspectos/frações de si 
mesmo está bem a caminho. Ás vezes é doloroso e desconcertante 
como se esforça para trazer ao equilíbrio essas partes de si mesmo que 
estão desarmônicas com sua Alma/Eu-Elevado. Não há lugar dentro de 
seu Verdadeiro-Eu para medo, culpa, vergonha ou carência - estes são 
aspectos do eu-terrestre e não tem lugar dentro de sua Divina 
consciência.



Anteriormente, pedimos para se colocar em uma pirâmide de 
unificada, elevada consciência. Em um canto colocamos o sagrado 
elemento de Terra e suas relações consigo mesmo. A Terra é sua 
fundação, deve sempre se esforçar para estar 
fundamentado/ancorado para as energias de sua amada Terra, 
enquanto busca cultivar a vastidão de si mesmo. Sua tarefa neste 
universo é para ajudar na manifestação de mundos sem fim - mundos 
de variados graus de solidez na forma material - então, como sabe, 
deve experimentar sempre daquilo que criou, conforme estabelece as 
leis universais. Você tem experimentado todas as fases de expressão 
terrestre, descendo dentro das mais comprimidas, escuras eras já 
experimentada pela humanidade: instinto-animalesco/humano-
consciência. E agora, está entre esses que estão conduzindo a 
humanidade de volta para CLAREZA de espiritual-humano/Deus-
consciência.

Antes de poder cultivar a mestria de seu mundo, deve restabelecer a 
mestria interna, mestria de si mesmo. É imperativo que conheça essas 
facetas de sua "Existência" que não o servem em seu mais elevado 
bem. Ao invés de olhar para fora de si mesmo, para outros que refletirão 
de volta a você essas energias/pensamentos/ações que está 
projetando, vire-se para o espelho e honestamente enfrente-se. 
Investigue profundamente dentro de seus próprios olhos, dentro das 
profundezas de sua alma, seja ousado o bastante para reconhecer 
essas coisas que produzem desconforto, ansiedade e dor. Tudo o que
tem que fazer é reconhecer/reivindicar todas as facetas de si mesmo 
como suas próprias criações, então declare sua intenção para 
transmudar ou libertar essas facetas que não são satisfatórias para 
residirem dentro de seu Eu-Divino que está re-criando. Temos dado a 
você numerosas formas para isto realizar, mas deve estar disposto a usá-
las e avançar ao longo do processo. E, por favor, saiba que não está 
fazendo esta jornada sozinho. As miríades de facetas que tem criado 
também estão ansiando por Iluminação(habilidade-iluminar-mente) e 
serem transmudadas de volta em harmonia. Você tem todo o auxilio 
que poderia esperar para tal, tudo o que tem que fazer é pedir.



No canto diagonalmente à frente de você e suas relações consigo, está 
o sagrado elemento da Água e suas relações com os outros. Aqui é 
onde seu corpo/natureza emocional entra no jogo, pois nisto repousa 
alguns de seus maiores testes. No princípio, você soube que embora 
parecendo que estava separado e apartado do todo, seus irmãos e 
irmãs espirituais, em Essência eram todos uma parte da UNIDADE (Um). 
O amor incondicional prevalecia e sabia que quando beneficiava a 
um, beneficiava a TODOS. Mas gradualmente o senso de separação 
infiltrou a consciência humana, junto com um sentimento de carência, 
julgamento e medo. Esqueceu-se que tudo o que poderia necessitar foi 
suprido por aquele fluxo vertical de Luz/Criador-consciência da Fonte. 
Começou a dança de polaridade/dualidade, o horizontal puxa-
empurra pelo que, em um grau menor ou maior, empreendeu em 
ganhar supremacia e respigar seus humanos da mesma categoria de 
energias de Amor/Luz que tão profundamente desejou.

Lenta, mas seguramente, você está agora retornando ao estado de 
amor incondicional por meio de que sua natureza emocional, uma vez 
mais, estará em harmonia com suas mais elevadas aspirações: Unidade 
de Consciência, à medida que avança profundamente dentro do 
processo de reconstruir seu Imortal Corpo de Luz.

No terceiro canto de sua pirâmide, colocamos o sagrado elemento de 
Fogo e suas relações com o Espírito. Ou colocando de outra forma, suas 
relações com a Imensidade de Si Mesmo. Querido, se pudéssemos 
somente instilar em sua consciência que é uma preciosa faceta do 
Criador e como tal, é uma parte integrante do TODO-QUE-É. Os 
presentes de consciência que lhe demos durante anos, são ferramentas 
para o auxiliar no restabelecer e fortalecer sua conexão para com seu 
Eu-Elevado, sua Presença EU SOU, nosso Deus Pai/Mãe e ao Supremo 
Criador. As meditações, exercícios a Respiração de Infinidade, a 
Pirâmide de Luz/Poder, tornando-se um Mestre Alfa e usando a 
Metavisão, quando usados conscientemente e com própria intenção, 
milagrosamente aceleram o processo de transformação e reunificação.

Através do elemento de Fogo, você começa a remexer seu forno 
espiritual até o desejo de cultivar aquilo que é seu Divino Direito de 



Nascença, que está queimando assim brilhante e não pode ser 
negado. Quando avança sobre o caminho que o conduz em direção a 
sua elevada Sagrada Questão, nada ou ninguém pode intimidá-lo de ir 
adiante. Este é o fenômeno que agora está ocorrendo ao redor do 
mundo, como almas após alma despertam para um interno Divino 
descontentamento. Por todo ato de violência que estão ocorrendo, há 
milhares em milhares de atos de bondade e compaixão sendo 
expressados e manifestados. Suas ondas de incondicional amor estão 
cercando a Terra e elas estão fazendo uma diferença.

No quarto canto de sua pirâmide, colocamos o sagrado elemento de 
Ar/Éteres e seus pensamentos conscientes, intenções e ações. Primeiro 
deve tornar o conhecimento que tem armazenado em sabedoria, que 
no passado foi instruído através de tentativa e erro. Mas agora, seu 
corpo mental está sendo primorosamente-sintonizado e você está 
acessando seu elevado corpo mental de sabedoria. Gradualmente, 
deve aprender a ser um observador de suas interações da vida diária; 
mover-se para um elevado ponto de vantagem quanto está 
preocupado ou confuso por uma interação desagradável com outra 
pessoa, ou uma situação incômoda. Saiba que não é uma vítima, o que 
está sendo presenteado a você é uma oportunidade para se 
conscientizar e transmudar, ou trazer em equilíbrio, alguma coisa que 
não tenha resolvido antes. Saiba, sem dúvida, que para toda ação há 
uma correspondente reação, a imutável lei de causa e efeito, em que 
retornará a você, em forma igual ou aumentada, seja positiva ou 
negativa. Então, monitore seus pensamentos e sempre se esforce pelas 
elevadas escolhas. Gradual, mas seguramente, começará a acessar a 
fonte de conhecimento dentro de sua própria estrutura cerebral, 
trazendo para fora a sabedoria armazenada que o aguarda para ser 
cultivada. Por estes tempos, esta também no meio do clareamento de 
todas as distorções internas de seu arco-íris de Luz, que conduz a total 
reunificação com sua própria Divina Presença EU SOU. Então, querido, 
os milagres e bênçãos, realmente, começam a se derramar sobre você, 
pois terá entrado em seu próprio Deus-poder de Fonte.

Pouco a pouco, enquanto atravessa os vales e montanhas em sua 
Sagrada Indagação, estará, constantemente, de frente com novas 
facetas de si mesmo. Isto pode parecer, entretanto como se outras 
pessoas ou circunstâncias é que estão criando aquilo que está 



experimentando, mas é realmente você e só você nesta jornada, pois é 
o criador de sua total experiência de vida. Temos revelado que a forma 
de monitorar seu progresso é pelas pessoas que puxa para dentro de 
sua vida/sua realidade. Se ainda há conflitos, sentimentos de 
indignidade, lutas de poder, medo, carência ou limitação de qualquer 
forma, então saberá que ainda está radiando essas energias em algum 
grau. Através de seus pensamentos/ações/feitos, ou as freqüências 
vibracionais que projeta basicamente em seu dia a dia, está criando 
aquilo que experimentará na próxima semana, próximo mês ou nos 
anos vindouros.

O que estamos esboçando para você não é uma tarefa insuperável. 
Temos esboçado o processo de tempos em tempos, repetidamente. 
Lembre-se: DEIXE IR O PASSADO* FIXE METAS PARA O FUTURO * VIVA NO 
PRESENTE. Aprenda e use as Leis Universais de Manifestação; pratique 
Vivendo Cada Dia Como Um Mestre; pratique a Respiração de 
Infinidade até que se torne sua segunda natureza, entre 
freqüentemente no Ponto de Tranqüilidade de Criação. Também, 
pratique entrar em Estado Alfa de Luz até se acostumar a funcionar em 
um baixo nível de freqüência cerebral. Gradualmente avançará e 
funcionará dentro da amplitude que é mais apropriada para você, 
enquanto "centra" seu pensamento e traz à harmonia os hemisférios 
direito e esquerdo do cérebro. Deve acessar e usar ambos hemisférios 
do cérebro para entrar em seu completo potencial criativo. Enquanto 
aperfeiçoa o processo descobrirá que sua saúde melhorará, 
experimentará menos estresse em sua vida, assim desfrutando mais a 
vida. Logo, experimentará o primeiro aniversário do evento conhecido 
como 9-1-1, ou de acordo com seu calendário, 11 de setembro de 2001. 
Tem havido muito mais atrocidades ao redor do mundo desde aquela 
data e nenhuma nação é inocente. Em um nível, a consciência coletiva 
da humanidade moveu-se profundamente para um senso de 
separação, medo de violência e ansiedade sobre o que aguardar do 
futuro. Contudo, há outra faixa da consciência coletiva da humanidade 
que está se tornando predominante, para estes está crescendo 
exponencialmente em força, dia a dia. Esta cobertura de consciência 
está permeada com amor incondicional, esperança, desejo para paz e 
harmonia entre todo o tipo humano. Temos falado que a segunda faixa 
de consciência - a faixa de Luz - está e superará a de sombras do medo 
e separação. A progressão do cosmos na evolutiva espiral para o 
retorno a consciência elevada entre todas as facetas de Criação não 



será atrasada ou negada. Separadamente, cada um de vocês está 
profundamente envolvido em sua própria Sagrada Questão e isto é um 
empenho individual, porem, coletivamente todos estão buscando o 
mesmo resultado e destino: um retorno para a santidade de uma 
harmoniosa e pacífica coexistência.

Meu bravo amigo sabemos como sente isto para se aquecer na 
perfeição do Amor/Luz do Criador. Você somente começou a entender
e o anseio interno crescerá mais forte e competitivo à medida que 
alcança elevação e elevação em sua Sagrada Indagação. No 
princípio estávamos em perfeita concordância e finamente 
sintonizados, uns com os outros. Juntos, nós estamos lenta, mas 
seguramente retornando aquele belo estado de Unidade.

Eu sou seu amigo e constante companheiro.

EU SOU Arcanjo Miguel. 

ALIMENTO PARA A ALMA

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 058 - setembro, 2002

Amado Mestre, para existir, todas as coisas devem ser alimentadas. Em 
todos os momentos de sua existência, com todas as respirações que 
toma, com todos os pensamentos, emoções e profundas experiências, 
está somando para ou subtraindo da perfeição de seu verdadeiro Ser. 
Em cada vida, cria uma faceta ou Faísca de sua Divina Presença EU 
SOU, também cria uma cobertura ao redor de sua alma para 
experimentar o drama/lições que escolheu. Contudo, não importa 
quão profundamente submergiu dentro da densidade, não pode 
distorcer, diminuir ou esgotar seu EU nas elevadas dimensões de criação 
- sempre permanecer perfeito - mas todas essas coisas certamente 



podem acontecer em um corpo físico ou num mundo de realidade 
material. Você tem cavado profundamente dentro de atormentados 
mundos de densidade e agora é tempo para o jogo de 
dualidade/polaridade avançar para dentro de uma elevada oitava. É 
tempo para as expressões de dualidade retornarem para a harmonia, 
para complementarem e melhorarem uns aos outros ao invés de serem 
frações guerreiras que diminuem e prejudicam.

No princípio, estava jubiloso quanto se tornou acostumado para seu 
ambiente terrestre na elevada quarta e baixa quinta dimensão, 
construindo seu casaco de carne e aprendendo com manifestar coisas 
de forma sólida, a atmosfera ao seu redor foi preenchida com a 
Respiração do Criador. Você respirava deste elixir, especial/rara dádiva 
de vida e era tudo o necessitava para seu sustento. Gradualmente, 
com o passar das eternidades e avançar futuro para dentro da 
densidade, este prana sustentador de vida foi gradualmente diminuindo 
e foi necessário que começasse a buscar outros alimentos.

Você sabe o que aconteceu ao longo dos tempos e o atual estado da 
humanidade é um resultado direto do ser separado deste maravilhoso 
alimento para o corpo e alma. Não estamos dizendo para mudar 
dramaticamente sua dieta. Cada pessoa deve ouvir a sabedoria de seu 
Corpo Elementar e seu Eu-Elevado pra determinar qual alimento é 
melhor para si, mas você pode começar a puxar a FORÇA VITAL DE 
CRIAÇÃO, uma vez mais, através das técnicas de respiração que estão 
sendo dadas por muitos sábios professores. Uma dessas técnicas é a 
RESPIRAÇÃO DE INFINIDADE e as técnicas de se tornar um MESTRE ALFA, 
que recentemente compartilhamos com você. Há muitas 
outras,convém buscar aquela que o agradar, compatível com sua 
natureza e nível de consciência.

Lembre-se, pensamentos e emoções são compostos de padrões de 
freqüência e estão alimentando seu sistema corporal físico, mental, 
emocional e etérico, ou sustentam e aumentam sua força vital ou a 
depreciam. Se alimentar seu sistema com bastante baixos 
pensamentos/vibrações emocionais, o resultado é des-facilidade, 
eventualmente, a destruição e morte do recipiente físico. A pureza do 



ar que respira, da água que bebe, do alimento que ingere não só 
afetam seu bem-estar físico, mas também seu bem-estar espiritual. Mas 
temos dito que até mais importantes que essas coisas de uma natureza 
física, são os pensamentos e emoções que permite tomarem domínios 
dentro de seu sistema corporal. Muitas podem ser superadas e 
transmudadas através da limpeza, focalização, equilíbrio, pensamentos 
amorosos e expressão emocional. Um verdadeiro mestre de Luz pode 
transmudar e neutralizar quase todas as coisas em seu interior ou ao seu 
redor, mas eles são sábios o suficiente para perceber que isto é um 
desperdício de energia, passar tempo neutralizando substâncias que 
podem ser evitadas.

Quando começa a reivindicar e dominar seus presentes de 
manifestação, percebe que as velhas formas de criar/manifestar 
alguma coisa no plano material necessita de uma imensa quantia de 
controlado poder e concentrada intenção. Contudo, entrando em sua 
Pirâmide de Poder/Luz, na quinta dimensão, evita todas as distorções e 
restrições das baixas dimensões e o processo se torna grandemente 
simplificado e acelerado. Você tem todas as ferramentas que necessita 
para se tornar um mestre de co-criação uma vez mais, ajudar a curar e 
retorna a Terra para o imaculado paraíso que foi no princípio. Este é o 
porque desejamos instilar dentro de sua mente quão importante é o 
monitoramento de seus pensamentos e emoções, para ser um alimento 
muito seletivo e que o alimente em todos os seus níveis. Quando 
aprender a puxar da PURA SUBSTÂNCIA DE FORÇA VITAL CÓSMICA DE 
CRIAÇÃO, rapidamente atingirá o conhecimento e possibilidades de 
superar suas limitações e imperfeições. Isto é o que o aguarda em futuro 
próximo, querido. Isto é até quão logo acesse estes presentes que vem 
diretamente do Supremo Criador - A Fonte de TUDO.

Deixe-nos focalizar em sua natureza emocional por um momento, pois 
nela repousa sua habilidade para experimentar o amor em seus muitos 
magníficos aspectos e variações. O amor é a cola e a Primeira Energia 
da Força Vital de Criação. Se você sente desmerecimento ou falta a 
habilidade para receber e projetar amor, está negando a si próprio o 
presente de vida - o mais precioso presente já oferecido pelo nosso 
Criador. No Credo da Nova Era, que lhe demos no princípio deste 
século, o primeiro decreto era: Ame seu Deus Pai/Mãe com todo seu 



Ser. Ame-se incondicionalmente como uma Faísca Divina do Criador. 
Ame a todos os outros como ama a si próprio.

Quando se preenche até o transbordamento com o curativo elixir do 
amor, seu circulo de Amor/Luz se expande e começa a afetar todas as 
pessoas em seu ambiente e, eventualmente, o mundo. Você pára de 
olhar para outros para validação de seu próprio valor, pois quando seu 
sincronismo com seu Eu-Divino aumenta, seus pensamentos, ações e 
feitos são tais que somente vibrações de amor buscarão um lugar 
dentro de seu coração, mente e ser físico.

Querido, se você não estivesse pronto pra essas palavras, não estaria 
sobre a Terra em um corpo físico neste momento, se não fosse um 
importante jogador neste excitante jogo de evolução/transformação. 
Sua missão de vida pode não ser grandiosa, mas é de tal importância 
como qualquer outra. Tudo o que tem que fazer é concordar em ser um 
receptáculo para a Luz do Criador, que agora está fluindo para a Terra 
em incrementadas quantidades. Pois veja, enquanto você é 
preenchido, estará sendo transformado, quando é transformado e une-
se aos seus irmãos e irmãs Iluminados, assim a Terra e a humanidade 
serão transformados. Está suavizando e clareando o caminho para estes 
que seguem atrás de você.

Deve saber e esperar que muitas de suas relações com outros mudarão 
dramaticamente à medida que evolui. Alguns evoluirão contigo, outros 
não serão capazes de aceitar sua Luz e nova pessoa que projeta. A 
medida que reivindica seu Divino senso de mérito, já não buscará em 
outros por validação. Para esses em sua vida que ainda estão imersos 
dentro do jogo de dualidade e escravidão emocional, isto pode 
evidenciar dificuldade. Deve sempre olhar para o bem nesses ao seu 
redor e buscar conectar com seus amorosos Espíritos internos, mas 
quando isto não é possível, não é aceitável comprometer seu 
crescimento espiritual para agradar a outros. Entre em sua Pirâmide de 
Luz e veja lá a pessoa (ou pessoas) em questão com o Eu-Elevado dela, 
às costas. Coloque a situação sobre a mesa cristalina e peça pelo mais 
elevado resultado, então permita que siga o caminho de sua escolha, 
mas dando de si mesmo algum presente de compensação. Suas 



relações íntimas mudarão quando entrar em harmonia, encontrará 
aquele êxtase de misturar sua essência física e emocional com outra, 
tomará novo significado quando aprender a verdadeira felicidade de 
Unidade. Vocês têm muitas maravilhosas novas experiências que o 
aguardam, meu bravo amigo. Toda as dores, sofrimentos e tristeza 
parecerão uma distante memória quando entrar nos reinos de milagres 
e totais possibilidades.

Gostaríamos, também, de recapitular alguns dos pensamentos sobre 
manifestação/abundância que temos compartilhado com você, de 
forma que os tenha como referência de tempos em tempos. Melhor 
ainda, instile-os em sua memória e faça-os uma parte de sua nova 
filosofia de vida. 

VOCÊ ESTÁ CRIANDO SEU FUTURO A CADA E EM TODO MOMENTO 
ATRAVÉS DA ENERGIA DE SEU PENSAMENTO, INTENÇÃO, PALAVRAS E 
ATOS. SEMPRE FOCALIZE NO QUE É CERTO EM SEU MUNDO - VOCÊ 
ALIMENTA ENERGIA ELETROMAGNÉTICA PARA TUDO NO QUE ESTÁ 
PENSANDO, SE POSITIVO OU NEGATIVO, TRAZENDO ASSIM MAIS DO 
MESMO PARA DENTRO DE SUA VIDA.

PROCURE CLARIDADE DE PENSAMENTO

SEJA SEMPRE VERDADEIRO PARA SUA ORIENTAÇÃO INTERNA

CRIE SOMENTE AQUILO QUE TE TRAZ ALEGRIA

ALCANCE PARA AS ESTRELAS E SEU MAIS ELEVADO POTENCIAL

DESFRUTE E ENTESOURE O MAIS COMPLETAMENTE A CADA MOMENTO

DEMONTRE E VIVA SUA MESTRIA



QUANDO ACREDITAR EM CARÊNCIA, LIMITAÇÃO, SACRIFICI0 E MARTÍRIO, 
ESTA NEGANDO SEU EU-DIVINO E SUA HERANÇA DIVINA.

VELHO PARADIGMA

1. Para ser verdadeiramente espiritual e iluminado deve negar-se 
conforto físico e sacrificar toda a riqueza material.

2. Dinheiro é a raiz de todo mal. Você receberá sua recompensa no 
céu.

3. Quando é abençoado com abundância, "você está com sorte". 
Quando sofre uma perda, isto é destino, ou "Deus o está punindo".

NOVO PARADIGMA

1. Você veio para a Terra para manifesta novas e maravilhosas coisas 
em nome do Criador. Está cumprindo sua missão quando cria e 
reivindica todo o amor, beleza, generosidade e abundância que o 
mundo tem para oferecer. SUA MISSÃO É CRIAR, DESFRUTAR E 
COMPARTILHAR.

2. Você pode afirmar, visualizar, sonhar e desejar tudo o que quiser, mas 
se não acredita ser merecedor de prosperidade e abundância, o 
suprimento sem-fim de abundância não virá ao seu caminho. Está 
colocando uma barreira entre você e os presentes de Criação, via 
negativas formas-pensamento que tem construído ao redor de si 
mesmo.



3. Não é necessário e também é ineficaz orar, implorar/mendigar ou 
pedir por abundância. Ela já é sua para ser tomada. Como uma faceta 
do Criador, nada há fora de si mesmo, nenhuma outra força que 
cumpra/atenda seus desejos. Está dentro de você, sempre esteve e 
sempre estará. Tudo o que tem que fazer é reivindicá-la, não é 
necessário e também é ineficaz rezar, implorar, ou solicitar por 
abundância. Já é sua para a tomada. Como uma faceta do Criador, 
nada há fora de si mesmo, nenhuma outra força, que 
cumprirá/atenderá seus desejos. Está dentro de você, sempre esteve e 
sempre estará. Tudo o que tem que fazer é reivindicar. O Criador não 
vai interceder, interferir ou dar a você qualquer coisa. Lembre-se, foi dito 
a você para ir adiante e criar em nome do Supremo Criador. 
Conseqüentemente, você é o co-criador de todas as coisas que já 
tenha experimentado e irá experimentar, assim por que não começar a 
criar amor, alegria, paz e abundância em sua vida?

4. LEMBRE-SE:

- CURE E DEIXE IR O PASSADO

- PRESSINTA E FIXE METAS PARA O FUTURO

- REALIZE AS NECESSÁRIAS AÇÕES PARA TRAZER SUA VISÃO AO GOZO

- VIVA NO MOMENTO PRESENTE, POIS É SOMENTE NESTE MOMENTO QUE 
ACESSAR A PURA ENERGIA COSMICA DA FORÇA VITAL DA QUAL TODAS 
AS COISAS SÃO CRIADAS.

5. NÃO HÁ - COISA OU ALGUEM QUE POSSA SEPARAR OU DIMINUIR O 
AMOR QUE O CRIADOR TEM POR VOCÊ. VOCE É UMA FACETA DE 
DIVINO AMOR DO CORAÇÃO DO CRIADOR E COMO TAL SUA DIVINA 
HERANÇA ESTÁ ASSEGURADA - TUDO O QUE TEM QUE FAZER É 
REIVINDICA-LA.



6. O AMOR VEM EM MULTIPLAS FORMAS - SOMENTE VOCE PODE DECIDIR 
COMO IRÁ EXPRESSAR O PRECIOSO PRESENTO DE AMOR. SINTA-O, 
EXPERIMENTE-O EM SUA PLENITUDE E PASSE-O.

7. VOCÊ PODE TER OU SE TORNAR QUALQUER COISAS QUE POSSA 
PRESSINTIR.

Amado amigo, sua Terra e sistema solar realizaram outra volta na espiral 
de evolução. Não é por coincidência que há mais incêndios/fogos, 
inundações e devastação em muitas áreas do mundo, como a limpeza 
da negatividade, interna da Terra e nos éteres, está acelerada. Você 
pode fazer uma diferença e abrandar o processo de transição durante 
esses tempos de grandes mudanças. Una-se a nós na Pirâmide de 
Luz/Poder nas elevadas dimensões, onde todos nós puxaremos o 
máximo da energia da Fonte do Criador e a radiaremos abaixo, sobre a 
Terra e humanidade, para o bem mais elevado para todos.

Juntos, podemos e criaremos uma nova Terra e uma nova era que 
refletirá o amor e perfeição de nosso Deu Pai/Mãe e o Criador. Como 
foi no princípio e será até o final desta experiência universal, Eu sou seu 
constante e amoroso companheiro.

 EU SOU Arcanjo Miguel.

  

UM VISLUMBRE DO AMANHÃ

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman
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Amado Mestre, como as expressões multidimensionais de mudanças 
espiralam ao seu redor e o tempo se comprimi e expande em uma taxa 
já acelerada, deve aprender a "Seguir com o fluxo", para existir em um 
estado de facilidade e graça. Como todos, em um grau ou outro, tem 
experimentado que a vida na Terra mudou dramaticamente nos últimos 
cinqüenta anos. O que foi a norma no ambiente da terceira dimensão 
já não se aplica quando avança ao longo dos múltiplos níveis de 
elevada Luz do Criador. Tratamos de alguns dos principais assuntos 
destes tempos para dar a você uma maior compreensão de como a 
consciência coletiva da humanidade está emergindo recentemente, 
comparada com as velhas crenças da consciência das massas, que 
prevaleceu nos últimos dez mil anos.

SUAS RELAÇÕES COM SI PROPRIO E SEU EGO:

No passado, seu ego, o seu corpo eu-desejo estava principalmente no 
controle de sua existência diária e sua alma era a pequena voz da 
consciência, muito freqüentemente, ignorada. Tradição, crenças 
religiosas, obrigações e deveres foram instilados em tenra idade e a 
você foi ensinado a acreditar que aquilo que os outros pensavam era 
de maior importância daquilo que pensava de si próprio. Estava sempre 
buscando fora de si por validação quanto aos seus méritos. Procurava 
constantemente por alguém, alguma coisa, algum evento para trazer 
sua felicidade, mais isto foi normalmente fugaz, freqüentemente 
desapontando e o deixando a buscar por alguma coisa alem de si 
próprio para trazer alguma medida de auto contentamento.

Agora tem aprendido a voltar-se para dentro por validação, inspiração 
e orientação, pois agora tem o que é freqüentemente chamado de 
uma alma infusa e está conectando para as múltiplas facetas de si 
mesmo. Está integrando uma grande quantidade de pura Consciência 
Cósmica, que o permite liberar todos os antiquados conceitos sem 
culpa, enquanto integra as novas verdades que estão vindo a você, em 
uma taxa espantosa. Agora compreende que Deus não está em algum 
imponente e distante reino celestial, puxando as cordas e dando doses 
de recompensas e castigos. Está aceitando o fato que tem TUDO aquilo 
de que necessita internamente, como uma parte de sua Herança 



Divina, para manifestar uma amorosa, jubilosa, pacífica e abundante 
existência. Velhas tradições e hábitos estão perdendo o domínio sobre 
você, que busca a liberdade de expressão e cria novas formas para 
celebrar e santificar os dias, passando tempo, e a honrar nosso Deus 
Pai/Mãe e o Criador. A Adoração não está reservada para um dia, pois 
vive sua espiritualidade em cada e todos os momentos diariamente. 
Vive cada dia como um mestre pelo monitoramento de seus 
pensamentos e ações. Sabe que sua intenção deve ser pura, pois é 
responsável por cada e todos os minúsculos átomos de energia que 
emite. Pratica o discernimento e está constantemente monitorando as 
crenças que permite tomar residência dentro de seu Ser, pois sabe que 
deve viver dentro das regras, que são as verdades que reivindica como 
suas próprias. Sabe que deve sempre fazer as mais elevadas escolhas e 
caminhar o caminho do meio em paz e harmonia, além das leis de 
Carma e dentro de um estado de graça.

SUAS RELAÇÕES COM OUTROS:

Está aprendendo que à medida que ganha um senso de amor próprio e 
merecimento interno, puxa mais e mais Amor/Luz do Criador - esta é 
uma fonte de alimentação espiritual sem fim. Como se preencheu, até 
o transbordamento, este maravilhoso elixir se radiará de você em um já 
expandido circulo de Luz. Está começando a buscar relações que 
tragam satisfação em todos os níveis - físico, emocional, mental e 
espiritual. Não haverá senso de auto-sacrifício nas relações do futuro; 
haverá uma fundamental confiança, buscará e apoiará a plena 
expressão de individual interesse, talentos e verdade espiritual. Sócios 
executores completarão a força um do outro, pacientemente e sem 
julgamentos, se auxiliarão mutuamente em seus trabalhos ao longo de 
suas franquezas e medos. Isto é importante para que compartilhe uma 
visão comum com esses com quem está proximamente associado, não 
haverá tolerância para poder e jogos de controle. Está começando a 
reconhecer instantaneamente seus familiares de almas, esses com 
quem tem um profundo laço espiritual e encontrará mais conforto e 
alegria em suas relações do que jamais pensou ser possível. Já não 
procurará relações baseadas em "necessidade", mas através de um 
desejo de compartilhar mutuamente sua viagem e seu conhecimento, 
enquanto avança para dentro de uma nova e excitante Era.



O NOVO SISTEMA ECONÔMICO OU A ABUNDÂNCIA VEM EM MUITAS 
FORMAS:

O processo de redistribuição da riqueza da Terra está agora em pleno 
progresso. Esteja atento que mais corporações e organizações cairão 
em desgraça e inconscientemente. Tudo o que é baseado em uma 
fundação de medo, ganância e controle de outros está esmigalhando. 
No passado, freqüentemente, levou várias vidas para uma injustiça ser 
retificada e você não teve forma de saber quando ou como a justiça 
foi servida. Agora, para esses presos na ilusão do jogo de causa e efeito, 
as ações doentias retornarão quase que instantaneamente, em um 
efeito bumerangue. Esses que são servidores-do-Eu, que abusam da 
confiança e poder a eles aquinhoados, já não serão capazes de 
esconder por muito suas ações enganosas. Seja organizações religiosas, 
corporações/empresas, ou governos, o tempo de ajuste de contas está 
à mão. A Luz está penetrando dentro das profundezas das sombras à 
medida que a Terra incorpora mais e mais das elevadas freqüências 
vibracionais do Espírito. Mente e Espírito são os construtores e você é o 
co-criador do novo paraíso na Terra. Tudo aquilo que já necessitou será 
suprido, mas deve rapidamente possuir em sua visão, para o maior bem 
de todos e então, ousar adentrar no Banco Cósmico de pura não 
manifestada Substância de Luz e moldá-la em qualquer coisa que 
possa antever. Querido, busque uma abundância de amor, relações 
amorosas e jubilosas, boa saúde, jovial vitalidade e criatividade, à 
medida que aprende que não são "coisas" que trazem a felicidade e 
contentamento, mas um "Estado de Ser e uma qualidade de vida".

PADRÕES DE TEMPO VARIÁVEIS E HUMANIDADE INCONSTANTE:

A Terra está sofrendo um processo de limpeza, uma purificação por 
meio do que as terras que foram abusados pela sobreposição de 
cultivos, infusos com profundas-fixadas sofridas memórias de guerras e 
atos de violência, onde a humanidade sofreu séculos de atrocidades 
estão, de uma maneira aparentemente casual, sendo encantadas por 
inundações, incêndios/fogos, movimentação de terra e ventos 
destrutivos. Não é assim, querido, pois o processo é necessário para 



clarear o ar, limpar a terra e purificar as águas que a humanidade tem 
descuidadamente poluído. Em futuro não muito distante, muitas doces 
almas que estão lutando pela existência, naquilo que seu termo é 
conhecido como Países do Terceiro Mundo, escolherão deixarem a 
Terra e nós lhe pedimos que veja o processo de transição em uma nova 
luz. Não pode ver que eles estão deixando uma existência de 
sofrimento e desesperança por escolha, enquanto eles avançam o 
portal para dentro de um mundo de amor, paz, alegria e abundância, 
onde serão preparados para retornarem a uma mais refinada existência 
terrestre? Não haverá mundo baseado na terceira densidade para 
retornarem, pois quando eles escolhem o retorno, será um mundo onde 
terão uma oportunidade para aprenderem, expandirem em 
consciência e avançarem rapidamente ao longo de suas lições 
terrestres. É isto que você, como demonstrador do caminho, está 
preparando para eles. Logo virá o tempo quando nenhuma alma 
nascerá dentro do pântano de dor e ilusão que agora existe em muitas 
áreas ao redor do mundo.

Muitos estão sendo levados a se mudarem para diferentes partes do 
mundo - porque não estão seguros, mas há um profundo-fixado anseio 
por viajar para dentro de territórios desconhecidos. Você está sendo 
chamado para o lugar na Terra onde pode ser de maior serviço e esses 
com iguais vibrações e missões se unirão a você. Este é um tempo de 
"Atrelar" ou reunir-se com seus familiares de alma e companheiros de 
tarefas. Está se tornando mais intuitivo à medida que crescentemente 
acessa pensamentos inspirados do reino de todas as possibilidades.Sua 
natureza instintual do passado está sendo refinada enquanto reúne seu 
multi facetado Eu do futuro.

Suas necessidades e desejos mudarão à medida que integra mais Luz 
dentro de seu recipiente físico. Doenças ameaçadoras à vida e vírus 
terão um tempo de dificuldades para encontrar um lar em seu evoluído, 
mais elástico corpo de Luz. Você não verá uma grande mudança em 
seu corpo físico por algum tempo, mas interna e etericamente as 
mudanças acontecerão muito rapidamente. Como as membranas de 
Luz, ao redor de seu DNA, gradualmente se dissolvem, acessará mais e 
mais da sabedoria estocada dentro de sua estrutura cerebral, seu 
recipiente físico se tornará forte. Haverá novas, maravilhosas inovações 
e técnicas na cura e os produtos naturais e medicinais substituirão a 



maioria de suas drogas sintéticas, que tem tantos efeitos colaterais 
tóxicos. Muitos já estão aprendendo que seus corpos não toleram 
muitas das populares substâncias prescrevidas, elaboradas pelas 
companhias farmacêuticas, que somente se interessam por suas 
margens de lucro. Será focada mais a manutenção preventiva, 
cuidados totais com a vida, aptidão e bem geral, como também as 
curas naturais e quão importantes seus positivos pensamentos amorosos 
são na permanência saudável. Já não ignorará os sinais que seu Corpo 
Elementar envia a você, tentando obter sua atenção. Dor é uma forma 
pela qual seu corpo permite que saiba que alguma coisa está fora de 
ordem. No passado, tomou os tira-dores para mascarar os sintomas até 
que era tarde de mais e medidas radicais tiveram que ser tomadas para 
corrigir os desequilíbrios. Quando se harmoniza com os múltiplos níveis 
internos e externos de seu corpo, aprende a prestar atenção aos sinais 
que receber e fazer os necessários ajustes, tão rápido como possível, de 
forma que experimente a menor quantidade de desconforto e 
rapidamente retorne para a harmonia e um senso de bem-estar.

Finalmente, também virá a termos com sua singularidade na estrutura 
corporal, atributos, talentos, formas de expressão e criação. você 
escolheu seu país e a estrutura genérica de sua linhagem ancestral por 
uma razão. Sua singularidade é o que o faz assim especial - não há 
ninguém na Terra exatamente igual a você - nem até mesmo em 
gêmeos idênticos. Uma das maiores barreiras que enfrentará durante 
esses próximos poucos anos está em aceitar-se da forma que é e 
compreender que é belo e precioso, não importa que vestimenta 
exterior de carne escolheu usar para experimentar esta mais importante 
de todas as vidas. É sua alma brilhando e o grande e morno coração 
que vemos radiando adiante, querido; não damos qualquer atenção 
ao disfarce carnal que usa.

CULTIVANDO O MELHOR DO PASSADO ENQUANTO CONSTROI O FUTURO:

Durante os últimos anos, empreendemos em auxiliá-lo a se lembrar de 
seu maravilhoso passado e aceitar que tem dentro de si tudo o que é 
necessário para criar um grande novo mundo. Não só estivemos 
falando sobre suas vidas passadas na Terra, mas tentamos dar alguma 



percepção de quão verdadeiramente magnífico você e todos são. Por 
favor, aceite o fato que deixou a parte mais vasta de seu Ser nos reinos 
elevados e agora é a hora de começar o processo de reivindicar essas 
muitas facetas de expressão Divina que compõem a totalidade do real, 
VOCÊ. Temos falado que este é um universo de grande diversidade, 
como parte de seu treinamento experimentou muitas aventuras 
maravilhosas, em locais específicos e complexos. você compreende 
agora porque a Terra é tão importante, porque em seu planeta é onde 
toda a diversidade deste universo foi reunida. Você teve um grande 
tempo para jogar o jogo de dualidade e polaridade, enquanto criou 
grandes riquezas e então dolorosa escassez, em outras vidas produziu 
maravilhosos talentos e realizou ações de grande valor, da mesma 
forma também experimentou em muitas vidas um caminho simplório de 
limitante focalização. Tem experimentado de tudo, em todas as 
situações imagináveis, das mais baixas às mais elevadas. Agora está na 
hora de passar pelo véu da ilusão e cultivar sua Divindade. À medida 
que avança mais e mais profundamente dentro da Deus-consciência e 
entra nas elevadas dimensões de criação, começa a flexibilizar seus 
músculos espirituais e ficará pasmo com que rapidez será capaz de 
manifestar aquilo que pressente. Os pequenos milagres se transformam 
em grandes milagres quando se tornar mais proficiente e nos dizemos, 
isto não é nada comparado ao que está estocado para você, em 
futuro próximo.

COMO VOCÊ ANTEVE O FUTURO?

É sua escolha como experimentará os próximos anos de grandes 
mudanças. Pode elevar-se em consciência para o vantajoso ponto de 
um mestre e saber que tudo está se desvelando como planejado. 
Reconhece que não importa quão deserto sejam os aspectos mundiais, 
há a Luz do Criador iluminando abaixo e penetrando as negras sombras
e recantos escondidos na Terra e nos corações da humanidade. A 
maioria dos seres humanos na Terra somente desejam viver em paz, 
conforto e plenitude, para expressarem sua divindade de maneira 
própria e estão dispostos permitirem aos outros os mesmos direitos. 
Embora assim não pareça, esses que desejam dominar, conquistar e 
controlar são a minoria, seus poderes de possuir/estrangular sobre a 
Terra e a humanidade, estão enfraquecendo diariamente. À medida 



que avança para dentro de sua mestria e reivindica seu Direito de 
Nascença, fracos e mais ineficazes eles se tornam.

Haverá escaramuças e rumores de guerras em muitos lugares na Terra 
durante algum tempo futuro. Mas esses que estão batalhando dentro 
da escuridão da ignorância, com intenções de destruírem aquilo que é 
certo ou de Luz, falharão. Armagedom já visitou a Terra, querido e o pior 
vai passar. Daqui em diante, todos os atos de violência e destruição 
serão refutados pelas forças Celestiais, pois você, como Guerreiros de 
Paz, está ganhando a batalha com suas armas de Luz, compaixão, e 
perdão. Você está moldando o futuro em cada e todos os momentos, 
com todos os pensamentos e ações e assim convém que focalize 
naquilo que é certo em seu mundo ao invés do que está errado. Faça 
disto uma prática, ver o bem nesses ao seu redor, assegure-se de 
oferecer palavras de encorajamento e amoroso apoio em todas as 
formas possíveis.

Você é aquele que levará a humanidade para dentro do 
resplandecente novo mundo de amanhã.

Você resistiu as tempestades selvagens, caminhou através de muitas 
noites escuras da alma e emergiu triunfante. Não se desencoraje e 
desfaleça de coração perto desta nova data, meu bravo amigo. 
Declarando, " Deus fará para o maior bem de todos", nos dá sua 
permissão para interceder em seus interesses e o auxiliar ao longo 
desses tumultuosos tempos de grandes mudanças.

Retransmitimos a você o amor de nosso Deus Pai/Mãe e uma 
rara/especial infusão de Luz do coração do Supremo Criador. Você é 
amado e apreciado alem de medida.

EU SOU Arcanjo Miguel  



COMO USARÁ SEU PRESENTE DO CRIADOR?

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman
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Saudações amado mestre, imagine-se desejar, que estamos sentados 
juntos, você e eu, em um lugar maravilhoso, de tranqüila beleza onde o 
amor e alegria reinam supremas. Você ansiosamente nos conta de suas 
preocupações e fala das alegrias, milagres e sucessos que está 
experimentando. Nós oferecemos apoio e encorajamento, algumas 
vezes, até mesmos sugestões e perspicácias para os vários problemas e 
situações em sua vida. Nós freqüentemente o fizemos no passado; você 
somente se esqueceu. Os véus estão afinando, as dimensões estão se 
entrelaçando e fundindo muito mais plenamente nestes tempos de 
grandes mudanças. Tivemos muitas joviais experiências antes que 
encarnasse no planeta Terra, e você também visita e comunga 
conosco, durante suas curtas jornadas noturnas nos reinos de Luz. No 
passado foi ensinado a você que não era merecedor de uma 
comunicação direta com Deus, os seres angélicos, santos, ou os mestres
ascensos, que deveria ter um intermediário ou representante para 
interceder por você. Dizemos, enfaticamente, isto não é verdade. Você 
tem uma linha direta de comunicação para os reinos elevados e Seres 
de Luz, em todos os níveis, incluindo nosso Deus Pai/Mãe. Por favor, 
aceite isto como sua verdade e o quanto antes começar a retomar seu 
poder para restabelecer uma relação direta conosco, mais cedo os 
milagres começarão a manifestar em sua vida e será provado a você 
que tem a habilidade para usar o tele-pensamento ou suas habilidades 
telepáticas para comunicação direta conosco.

Suas orações e formas pensamentos de amor, compaixão e gratidão, 
filtram para cima/para fora através de seu Eu-Elevado, para sua 
Presença EU SOU e eventualmente para a Mente do Deus deste 
universo. Você é uma Divina Faísca do Criador e como tal, nunca 
esteve separado e nunca estará separado daquela Fonte. Não tem 
que pedir para qualquer outro para que fale a nós por você, para nos 
dar uma mensagem sua, ou para enviar uma solicitação de sua parte. 
Assim, querido, pedimos, venha sentar-se conosco freqüentemente; 
compartilhe conosco suas dúvidas, realizações e visões. Permita-nos ser 



uma parte ativa de sua vida diária para o iluminar com nossa sabedoria 
e brilho. Nos proporcionará uma imensa alegria em fazê-lo.

Como pensa que passa o tempo durante suas curtas jornadas entre 
vidas no físico? Você está até mesmo mais consciente e atento do que 
está agora, na realidade, muito mais assim porque o véu do 
esquecimento é erguido e se lembra quem é realmente.Não só tem 
acesso para toda a sabedoria que armazenou ao longo de muitas 
idades, mas acessa ao pleno espectro de seus atributos e habilidade de 
cocriador. À medida que progride no retorno para cima na escada 
pessoal da consciência Divina, visita e participa em muitas atividades 
importantes e interessantes, não só aprendendo e evoluindo, mas 
também servindo e participando nos planos para a Era emergente no 
planeta Terra. Sim, após alcançar um certo nível (que muitos dos que 
estão lendo esta mensagem tem), você tem voz nos planos a curto e 
longo prazo para o seu planeta natal. Para você ver, você é um dos 
que tem experimentado a vida em plena medida na Terra; nós não 
temos, então, retornamos a você para sua sabedoria e sugerimos qual 
o melhor procedimento para assegurar o mais elevado resultado e 
oferecer o maior potencial para a humanidade como um todo evoluir. 
Não temos dito que você é cocriador? O que significa que toda voz é 
ouvida, a sabedoria e os padrões energéticos pesados e então, 
alimentam aquilo que poderia chamar um computador cósmico. 
Estamos somente falando de seu planeta e sistema solar neste 
momento, mas a mesma semântica Divina é seguida a um nível 
galáctico, universal e Omniversal.

Algum dia no longínquo futuro, há esses entre vocês, algum querido, 
bravo, leal - que terá ganhado o direito ou se tornará qualificado para 
sobre iluminar um planeta ou o sol de um sistema solar, assim como 
Hélios e Vesta fizeram quando sua galáxia foi formada. Temos falado a 
você que o plano do Criador está avançando para a formação de 
uma nova galáxia dourada e muito de nosso trabalho e planejamento 
é focalizado naquele projeto. O que não quer dizer que não estejamos 
profundamente envolvidos no estado de seu planeta e na 
evolução/ascensão que está ocorrendo dentro de seu sistema solar. 
Você e sua Terra são uma parte integrante do grande plano, pois como 
temos dito, a Terra está considerada para ser a jóia deste universo e 



devemos assegurar que sua espiral ou avanço para dentro das 
elevadas dimensões e aproximação ao seu sol, é garantido.

Agora, há grande interesse entre as muitas queridas almas quando 
dissemos que a Inalação do Criador começou e seu planeta está 
espiralando para uma nova órbita ao redor de seu sol (que é parte do 
processo de Inalação), assim gostarias de colocar suas mentes a 
vontade e explicar o processo e o que realmente acontece. Ao redor 
de cada sol, sol central e os Grandes Sóis Centrais, tudo está retornando 
para o Criador Principal, é o que poderia ser chamado de cintos 
eletrônicos ou incremento de diminutos anéis ao redor desses Sóis (estes 
poderiam ser chamados de corpos causais ou auras desses Sóis) e é 
para onde todos vamos quando nos fundimos com vastos níveis de 
consciencia-Criador. Há esferas, grande templos de Luz e aprendendo 
nesses vastos e maravilhosos anéis do Criador, você vai para o nível 
apropriado de plena consciente do que você é e do que experimentou 
(exceto se desejar esquecer/transmudar todas as dores, sofrimentos, 
fracassos e medos do passado; tudo o que permanecerá será as joviais 
aventuras, a sabedoria adquirida enquanto na expressão física e as 
maravilhosas coisas que ajudou a criar).

Está agora integrando mais e mais de sua própria vastidão, seu Eu-Alma, 
Eu-Elevado e diferentes níveis de sua Presença EU SOU (Ser-Crístico), está 
ganhando mais consciência de Si, sem perder a identidade ou o que é 
realmente. O processo é o mesmo, não importa quão alto evoluiu na 
escada pessoal da ascensão. Desde o momento quando ganhou o 
presente de individualizada consciência do Criador Supremo, tornou-se 
uma única, separada faceta/Faísca do Criador - sempre conectada, 
mas também um agente de livre arbítrio/cocriador por decreto Divino.

Uma da formas que temos para empreender acelerar o processo de 
reunificação entre nós é através do presente da cristalina Pirâmide de 
Luz/Poder na quinta dimensão. Quando você entra em suja pirâmide, é 
tal qual se fechasse fora às distorções da coletiva consciência da 
terceira/quarta dimensão. Se encontrará em um ambiente de pura 
energia de Amor/Luz, onde também tem disponível ilimitada 
quantidade de primária substância de força vital, ou potencial não 



manifestado. Não importa a situação, ou o que deseja manifestar em 
seu mundo de realidade física, você tem a habilidade para puxar as 
energias e a Divina Imagem Azul que contem a solução ou os 
materiais/sabedoria para o ajudar a trazer ao gozo seus desejos.

Tratamos, anteriormente, os tópicos contraditórios do livre arbítrio versus 
pré-destinação, mas sentimos que está na hora de refrescar sua mente
e dar maiores esclarecimentos a respeito desses dois conceitos 
populares. Como temos dito a você, não há conflito, pois ambos são 
verdadeiros. Primeiramente, você originou-se da perfeição do Supremo 
Criador e para onde está destinado a retornar. Você dissipou e diminuiu 
sua Luz ao longo de multi-dimensões e nas muitas eternidades de tempo 
e até mesmo se encontra no ponto mais afastado de sua viagem. A 
viagem para casa começou e é neste ponto que seu livre arbítrio entra 
em jogo. Pode escolher a progressão lenta, a média, ou a progressão 
rápida. Pode fazer a viagem durar um longo tempo, ou pode escolher o 
progresso lento mas firme, ou pode atravessar os muitos níveis de Deus-
expressão tão rápido como possível, mas todos vocês retornarão para a 
perfeição, eventualmente. Contudo, temos que lhe dizer que as regras 
mudaram um pouco para cutucar a humanidade para frente e para 
cima. Esses que escolheram a progressão lenta encontrarão o caminho 
de maiores dificuldades de travessia, com mais obstáculos 
(oportunidades) colocados diante deles, esperando que eles escolham 
um "iluminador" para o rápido caminho. Esses no caminho mediano 
também encontrarão mais desafios e "cutucões de despertar", em um 
esforço para demonstrar a eles que os velhos modos já não operam e 
que o estreito, rápido caminho em direção a iluminação (em-iluminar-
mente) oferece muitas recompensas e, no final das contas, é o mais 
fácil caminho.

Temos dito que o Supremo Criador já não é somente um Observador, 
mas está agora tomando uma parte ativa na grande marcha de 
evolução. O Criador está gradualmente enviando abaixo, ao longo das 
dimensões, mais e mais da pura Essência de Seu Ser, até lá virá um 
tempo, em um futuro distante, quanto o Criador circundará todas as 
perfeitas facetas da Criação. O que é um dos milagres desses tempos: 
para a humanidade foi dado uma Divina Dispensão que já não requer 
que você equilibre/harmonize 100% das negativas energias que criou 
(Carma), mas somente 51%. Quando você assim o faz, avança para um 



estado de graça e depois disso, é auxiliado no avançar através dos 49% 
restantes muito rapidamente, à medida que ganha sabedoria de suas 
experiências ao invés de arrastar-se pelas lições de causa e situações 
efeito. Agora a perfeição de que falamos não é a última perfeição do 
Criador - que não é atingível e não é esperada. É quando você avança 
a um estado de inoficiosidade (pureza) e começa a radiar somente um 
por cento ou mais de energia positiva de Amor/Luz.

Seu mundo esta rapidamente avançando através de fase depois de 
fase, o fim de uma fase anual de tempo e ciclos de 
transformação/desenvolvimento dentro de seu sistema solar, galáxia e 
de forma cósmica. Temos falado que o mundo como conheceu já não 
existe, como gradualmente, velhos sub níveis da terceira/quarta 
dimensão estão sendo elevados e clareados. Falamos que para muitos 
de vocês, seus contratos terrestres estão completos e é tempo para 
escrever um novo. Nós o motivamos a não avançar para dentro do 
desconhecido sem um plano claramente definido. Esses tempos já são 
suficientemente difíceis para você como as coisas estão, sem uma clara 
visão e entendimento de onde vai e como planeja obter seu objetivo. 
Imagine (e isto é assim), que a você está sendo dado uma quantidade 
específica de pura Energia de Cósmica Força Vital (in-manifestado 
potencial da Fonte do Criador), para usar na forma que desejar durante 
este próximo ano de seu tempo. Como planeja usar este presente? 
Você o usará para dar forma/desabrochar os desejos mais profundos 
de seu coração - todas essas coisas que tem ansiado por tão longo 
tempo? Ou, dará seu poder para terceiros e a eles permitirá usarem sua 
quota de energia para satisfazerem os desejo e necessidades deles? 
Ou, diluirá e desperdiçará sua quota de partilha por não estar disposto 
a entrar em ação e levar a cabo com seus planos, ou distorcendo-os 
com suas dúvidas e medos?

Outra maravilha destes tempos é que quando usa sua quota do 
presente recebido para o mais elevado bem de todos, 
automaticamente mais quotas são destinadas a você. Terá um 
suprimento de fim de energia do Criador à sua disposição e à medida 
que aperfeiçoa seus talentos de co-criatividade, será apto para 
manifestar maiores e maiores coisas para a gloria de Todos.



Querido, por favor, faça uma promessa para si mesmo, que deste dia 
em diante, tirará proveito dos presentes de Criação que estão sendo 
oferecidos a você. Não há necessidade de viver em carência e medo, 
sem alegria, amor, paz e harmonia em sua vida. Quando envia suas 
orações se súplicas, pedindo...não, implorando por nosso auxílio e 
assistência, respondemos, querido, isto já é seu, tudo o que deve fazer é 
alcançar e segurar o que é seu Divino Direito de Nascença.

A PROPRIA AUTORIZAÇÃO

 (Eu-Autorizado) começa quando decide assumir efetivamente o 
controle de sua vida, o que significa tornar-se consciente que é 
responsável por seus pensamentos, sentimentos e ações - sem 
exceções. Começa a tomar de volta seu poder quando é 
suficientemente ousado para iniciar o processo de 
liberação/transformação daquilo que resulta para você em dor, que o 
faz triste, ou que de qualquer forma diminui o que você é. Seu desejo 
deve ser suficientemente forte para libertar ou transformar aquilo que já 
não serve ao seu mais elevado bem (que, no final das contas, também 
será o maior bem para o maior bem para outros), para aceitar 
graciosamente os desafios e oportunidades que são colocadas ante 
você para seu crescimento, compreensão e aprimoramento.

AUTORIZAÇÃO / MESTERIA/ASCENSÃO É ALCANÇADA UM PASSO DE 
CADA VEZ.

Lembre-se, temos dito por muitas vezes que você é um cocriador, o que 
significa que deve tomar ativa participação na criação daquilo que 
deseja. Nós estamos fazendo nossa parte; está disposto a fazer a sua? 
Venha sente-se conosco, demonstraremos o caminho e também as 
grandes possibilidades que o aguardam. Querido amigo e 
companheiro, eu sou com você agora e sempre.

EU SOU Arcanjo Miguel.  



AS DOZE TRIBOS SAGRADAS DA CRIAÇÃO

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 061 - dezembro, 2002

                                                                                              

Amado mestre é tempo para expandir seu conhecimento de como o 
Plano do Criador foi projetado e como todos tem sido afetado por ele 
durante suas muitas vidas, mais especialmente nesta vida. Explicamos 
anteriormente por várias vezes que sua Terra ressona para os 
harmônicos do número sete, enquanto sua galáxia e este universo 
ressonam para os harmônicos de doze. Muitas foram as referencias para 
isto no passado, algumas dadas em metáforas, muitas dessas que são 
comumente conhecidas e que você não tem nem a noção 
aproximada de seus profundos significados.

O Amado Ser Batizado Jesus teve doze apóstolos e sua historia fala 
muito das doze tribos de Israel; seu zodíaco astrológico está divido em 
doze segmentos; um dos principais sistemas de cronometrar o tempo na 
Terra divide seu ano em doze meses. Há muitos mais exemplos, se ficar 
mais atento do significado deste número começará a reconhecê-los.   
Mais e mais freqüentemente tem sonhado com o numero 12:12, ele é 
repetidamente trazido à sua atenção, via seus relógios digitais. O 
número doze carrega as freqüências vibracionais da totalidade e 
equilíbrio, e você carrega internamente essas freqüências vibracionais 
na forma de chacras (ou vórtices giratórios de Luz), que zumbem e 
acendem quando estão plenamente ativados.

Primeiramente deve entender que os exemplos que serão dados são 
uma forma muito simplificada de avaliação de como o Plano do 
Criador trabalha atualmente e que estamos somente falando deste 
universo, não do Omniverso. Quando as magníficas energias para este 
universo foram reunidas na forma de um Grande Sol Central, multidões 
de Semeadores Estelares (esses que previamente tinha individualizado 
dentro da Deus-consciência), responderam ao chamado, dos mais 
longínquos recantos do Omniverso, para serem uma parte desta 



maravilhosa nova aventura em criação. Os grandes Seres que foram e 
são os Deus Pai/Mãe deste universo, encheram este novo Grande Sol 
Central com suas Divinas Essências e tudo o que foi e seria uma parte 
desta nova criação estava esboçado dentro deste grande circulo de 
Luz Divina e infuso/codificado com a nova Divina Imagem Azul. Ao 
grande número de Faíscas Divinas, esses que ainda não tinham sido 
externados ou não se tornaram consciente dentro da consciência (nós 
freqüentemente os chamamos de Santos Inocentes). Quando a 
radiação do Deus Pai/Mãe deste universo explodiu a frente, os primeiros 
a serem criados foram o Conselho Cocriador dos Doze, o Conselho dos 
Elohins/Deuses Cocriadores, os Deuses (Lords) de Luz e o Reino 
Arcangélico. Há muitas subdivisões em cada uma dessas forças 
Criadoras, mas para esta pequena explicação isto será o suficiente.

O que desejamos instilar em sua consciência neste momento, pois é de 
enorme importância para seu entendimento, é que havia doze grandes 
Raios de qualidades, atributos e virtudes produzidos do coração de 
nosso Deus Pai/Mãe - doze magníficos Seres universais foram criados e 
que tem sido designados como Monádica Cósmica/Grupos de Divina 
Presença Eu Sou, e esses foram depois divididos em doze grupos 
galácticos Monádicos.  Cada um de vocês é uma faceta desses 
Grandes Seres - você esteve separado em uma multidão de fragmentos 
à medida que viajou abaixo ao longo das multidimensionais, mas ainda 
é uma parte integrante daquele Grande Ser, da mesma maneira que é 
uma faceta do Supremo Criador - uma Faísca da UNIDADE (UM) ou 
TUDO-QUE-É. Este é também o significado do número 144: 12 x 12 
agrupamentos que tem sido formado em todos os níveis de Criação, 
que podem conter bilhões de individuais Faíscas ou almas. Quando 
estava pronto para encarnar na Terra, após reduzir enormemente suas 
vibrações, pois estava em uma Monada/Agrupamento da Presença EU 
SOU de somente 144 almas, consistindo de 12 facetas/Faíscas que 
dividiram em doze. Você tem interagido com essas 144 Faíscas ao longo 
das eternidades, dançando o ritmo da dualidade e representando 
diferentes papéis um para o outro, enquanto buscam retornarem à 
harmonia e equilíbrio. Isto não quer dizer que não interaja com outros 
agrupamentos, mas você busca sua intima família de alma, não só para 
o apoiar, mas para interagir dentro de uma multidão de maneiras. No 
passado, freqüentemente não entrou em contato com esses de sua 
imediata família de faíscas ou sua unidade de doze. As relações dentro 
destes grupos são normalmente muito intensas e apoiaram-se 



mutuamente de outras formas, geralmente dos reinos elevados de 
existência. Em outras palavras, não encarnavam todos na Terra ao 
mesmo tempo.

Daremos uma avaliação simplista de cada um desses doze grandes 
Seres Monadicos, esperançosamente, por meio de seu maior 
entendimento, será capaz de determinar a qual grupo ou tribo, como 
temos escolhido chamá-los para este ensinamento, você está 
funcionando durante esta importante vida.

Nos reinos elevados deste universo, experimentou Criação como um 
Grupo Monádico, que estava composto de uma ou outra energia do 
Primeiro, Segundo ou Terceiro Raio, antes que descesse dentro desta 
galáxia (Raios Quatro por Sete são sub-raios do Terceiro Raio). Então 
experimentou a galáxia como um grupo Monádico, onde havia uma 
mescla de Primeiro, Segundo e Terceiro Raios. Onde, reuniram-se juntos 
em agrupamentos individuais ou famílias de almas que foram 
compostas de um certo número de cada um desses primeiros três Raios 
(contudo, não em proporções iguais), que também produziram para o 
grupo uma grande variedade de experiências universais. Muitos têm 
chamado esses agrupamentos de "Companheiros de Tarefas", que é o 
que vocês são. Você misturou e fundiu suas energias e atributos de 
forma que quando o tempo adequando chegasse - poderia 
reconhecer sua "Tribo" através de sua intuição e ressonância vibratória -
haveria uma certa assinatura de alma que os reuniria. Você foi reunido 
dentro do circulo áurico de Luz de sua Monada Galáctica, de lá para 
seu sistema solar pela Presença EU SOU, você se fragmentou em 
menores e menores faíscas de consciência à medida que transmitiu 
para dentro da quinta, quarta e terceira dimensional de experiências.

Vocês estão destinados a se reunirem novamente no físico ou em suas 
viagens astrais e poderiam se reunir para criar um vórtice de energia 
que é maior do que a soma de suas partes. Esta composição reforçaria, 
suportaria e ajudaria a cada um em suas escolhas de caminho, 
qualquer que possa ser. Este é o principio do retorno para a Unidade de 
Consciência e este fenômeno está acontecendo sobre todo o mundo 
neste momento.



O que desejamos que entenda é que gastou muito mais tempo na 
unidade de consciência do que nesta consciência individualizada, 
grandemente diminuída, na qual agora se identifica como você. As 
vidas passadas que teve neste sistema solar e no planeta Terra é 
somente uma minúscula porção do que está em seus bancos de 
memórias e o que você é realmente. Foi somente quando você e a 
Terra submergiram dentro da densidade da terceira/quarta dimensional 
é que perdeu a memória de sua conexão para com os outros e a Fonte. 
Sim, tem reunido muito conhecimento à medida que viajou em sua 
própria e grande aventura, e agora é tempo para se reunir como sócio 
de sua tribo ou família de alma, para compartilhar toda a sabedoria 
que armazenou ao longo das eternidades.

As DOZE TRIBOS DE CRIAÇÃO estão subdivididas como segue:

As tribos universais ou grupos como foi declarado acima são:

• O CONSELHO COCRIADOR DOS DOZE

• O CONSELHO DOS ELOHINS/DEUSES COCRIADORES

• OS LORDS DE LUZ

• ARCANGÉLICO/REINO ANGÉLICO.

As sete tribos de expressão galáctica poderiam ser designadas como 
classificadas nessas categorias gerais:

1. LIDERES/GUIAS/GUERREIROS - Vontade para Criar



2. ESTUDANTES - Sabedoria/Conhecimento abstrato

3. SABIOS/EDUCADORES - Inteligência ativa

4. ARTESÃOS/ESPECIALISTAS - Criação artística/Construtores de forma

5. CIENTISTAS - Conhecimento concreto

6. CRUZADORES - Devoção/idealismo

7. SERVIDORES/PESQUISADORES - Liberdade/redenção/purificação.

Como declaramos anteriormente, sua Presença Divina EU SOU ou 
Monada é um ou outro do Primeiro, Segundo ou Terceiro Raio. Raios 
quatro por Sete são sub-raios do Terceiro Raio. Sua Monada nunca 
muda, mas seu Raio de alma, Raio de corpo físico, Raio de corpo 
emocional, Raio de corpo mental e o Raio de personalidade mudam 
nas diferentes vidas, de forma que possa experimentas todas as facetas, 
atributos e qualidades de Criação. Sua meta é atingir equilíbrio e 
harmonia em todas as energias dos Raios, assim poderia dizer que 
escolheu experimentar as energias de diferentes tribos, em diferente 
vidas, de forma que pode enriquecer suas experiências de alma. Seu 
Raio de Monada é um revestimento, afeta como percebe o mundo e 
como age e reage para suas várias lições de vida. Lembre-se, há 
ambos, formas positivas e negativas para o uso das energias de cada 
Raio. Neste momento somente trataremos dos atributos positivos:          

LIDERES/GUIAS/GUERREIROS



Carregam as energias do PRIMEIRO RAIO DO DIVINO QUERER para Criar, 
Fé, Valor e Proteção. Esses são indivíduos dinâmicos cheios de 
determinação, de desejo para superar e dominar qualquer situação 
que se apresente diante deles. Geralmente sobressairão e estarão na 
frente de muitas maneiras; gostam de guiar e não são seguidores. Este 
Raio predominantemente representa as energias masculinas de 
Criação: focalização externa, dinâmica, ação orientada e potente.

ESTUDIOSOS/ACADÊMICOS

Carregam as energias do SEGUNDO RAIO DE AMOR/SABEDORIA. Essas 
almas estão à busca da verdade e conhecimento e, no final das 
contas, iluminação. O principal foco deste grupo é transformar 
conhecimento em sabedoria, temperar a sabedoria com amor e 
compaixão. Este Raio carrega um eqüitativo equilíbrio de energias 
masculinas e femininas.

SABIOS/PROFESSORES

Carregam as energias do TERCEIRO RAIO DE INTELIGÊNCIA ATIVA. O 
Plano do Espírito e elevada mente Causal/Mental. Essas almas são os 
pensadores abstratos, filósofos e pesquisadores de conhecimentos 
metafísicos. Este Raio predominantemente representa as energias 
femininas ou energias da Divina Mãe de Criação: Introspecção, 
intuição,educação e paciência.

ARTESÃOS/ARTIFICES

Carregam as energias do QUARTO RAIO DE BELEZA, HARMONIA E 
EMPREENDIMENTO ARTÍSTICO. Este Raio é fortemente conectado ao 
Plano/Corpo Emocional e a intuição do Eu-Elevado. É freqüentemente 
chamado de Raio da harmonia através do conflito ou luta. Para acessar 
suas elevadas habilidade criativas deve domar o ego (eu-externo) e 
trazer o corpo emocional para a harmonia.



CIENTISTAS/INTELECTUAIS

Carregam as energias do SEGUNDO RAIO DE AMOR/SABEDORIA. Este 
Raio está conectado para o Plano/Corpo Mental. Estas almas são os 
pensadores mais lineares, tipos analíticos e freqüentemente se tornam 
cientistas, investigadores, eletricistas, engenheiros, peritos em 
computadores, doutores e enfermeiras.

CRUZADORES (batalhadores/guerreiros)

Carregam as energias do SEGUNDO RAIO DE AMOR/SABEDORIA. Este 
raio é também baseado na emocionalidade e suas energias são 
focadas dentro da mente subconsciente e Plano Astral. Este é um gentil 
Raio que instila um desejo por ternura, paz e tranqüilidade. Aqui achará 
os seguidores que estão procurando por alguém para lhes mostrar a 
verdade e o "Caminho". Esses profundamente envolvidos em igrejas e
organizações religiosas estão freqüentemente sob este Raio de 
influência.

SERVIDORES/BUSCADORES (liberadores)

Carregam as energias do SEGUNDO RAIO DE AMOR/ SABEDORIA. Este é 
o Raio da Transmutadora Chama Violeta é o mais predominante Raio 
na Terra neste momento. Este é o raio da invocação, manifestação em 
elevadas formas e serviços. A maioria das pessoas na Terra, neste 
momento, são Servidores/Buscadores.

Os cinco elevados Raios galácticos/universal são uma combinação dos 
primeiros sete Raios infusos com a luminescente Luz dourada/branca do 
Criador. A radiação desses grandes Raios está disponível agora para 
toda a humanidade e são instrumentais na facilitação das tremendas 
mudanças agora ocorrendo na Terra.



O que desejamos que entenda é que há muitas almas de cada uma 
dessas doze tribos encarnadas agora no plano terrestre. Correto, o 
número de Seres da cinco elevadas tribos é muito menor, mas eles 
estão encarnando em maiores e maiores números nestes tempos para 
ajudar a Terra e a humanidade através de suas dores de nascimento - o 
nascimento dentro da Deus-consciência - seu natural estado de Ser.

Cada um de vocês originou-se de uma dessas Doze Tribos Sagradas de 
Criação neste universo. É uma cobertura que está com você desde o 
princípio e que o tem afetado em todas suas vidas. Sim, no princípio 
você veio do centro de coração do Supremo Criador, porém, sua 
origem nesta experiência universal poderia ser o reino angélico, ou 
qualquer uma dessas grandes linhagens. Não temos dito que você é 
uma pequena Faísca de um maravilhoso Ser Divino?

O que desejamos também instilar em sua mente é que devido a sua 
exclusiva origem e cobertura, vê o mundo diferentemente do que esses 
ao seu redor. Por exemplo, se sua Presença Divina EU SOU é do primeiro 
Raio, seus impulsos, desejos, testes e maneiras de funcionar serão muito 
diferentes desses com um segundo ou terceiro Raio Monadicos. Isto o 
auxilia no entendimento do por quê esses ao seu redor funcionam 
diferentemente, têm diferentes pontos de vista e interesses, são atraídos
para diferentes vocações e passatempos?

Não é somente sua cultura terrestre ou atributos raciais que o faz cada 
um ser exclusivo/diferente, isto é muito profundo e muito mais profundo 
do que isto. O paradoxo é que até mesmo dentro de suas grandes 
diversidades, são todos o mesmo em Essência. Desfrute sua 
exclusividade, querido, encontre aquilo que faz sua alma cantar e trazer 
alegria para sua vida, mas também olhe para o grande quadro e saiba 
que são todos uma faceta do Criador. Ame aos outros como ama a si 
mesmo, pois em verdade, quando o faz está estendendo amor para as 
muitas facetas de si mesmo. Querido, não fixe sua atenção em todos os 
medos e negatividades que estão sendo emitidos para os éteres, mas 
una-se a nos enquanto juntos focalizamos no horizonte, onde uma 



grande Nova Era de esclarecimento está amanhecendo. Eu sou seu 
amoroso irmão e constante companheiro,

EU SOU Arcanjo Miguel. 
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