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Amado mestre em cada e todos os seus momentos está criando a realidade que 
experimentará nos próximos dias e anos. Sua autorização e habilidades para manifestar 
estão aumentando exponencialmente, apesar daquilo em que pensa e acredita. Se 
acreditar em demônios, escuridão, carência, sofrimentos e cataclismos, ou se radiar 
medo, ódio ou qualquer variação disso, tão seguramente quanto sua respiração e as 
batidas de seu coração, esta será a realidade que atrairá e criará ao seu redor. Porém, se 
abrir seu coração para as transformantes radiações que estão vertendo sobre a Terra e a 
humanidade e, gradual ou rapidamente, permitir as curativas vibrações do Amor/Luz 
filtrarem sua mente, natureza emocional e recipiente físico, abrirá o caminho para os 
milagres que o estão aguardando: a alegria, o amor, a paz, a boa saúde e a 
prosperidade, que é sua herança Divina. Você, e somente você, está criando seu céu ou 
inferno terrestre do amanhã. 

Pare, querido coração, e olhe para esses ao seu redor cujas vidas estão cheias com uma 
abundância de bênçãos de todos os tipos. Parece que o caminho está milagrosamente 
aberto para eles e tudo ao redor, emergem triunfantes e fortalecidos de todos os testes e 
desafios. Constantemente, se esforçam para tirar proveito em todas as situações, e se a 
passo lento ou rápido, fazem progresso no caminho da ascensão para dentro das 
elevadas dimensões de todas as possibilidades. 



O mundo como conhece está mudando. A humanidade, a Terra e todas as coisas sobre 
ela, incluindo o reino mineral, vegetal e animal, estão evoluindo. Pressinta este quadro 
em sua mente. Uma tremenda explosão de Energia Primordial de Força Vital está 
irradiando abaixo, ao longo da galáxia, sistema solar e da Terra, de nosso Deus Pai/Mãe 
e do Grande Sol Central. Magníficos Seres de Luz do Omniverso encarnam para 
exemplificar específicos atributos, virtudes e qualidades do Criador, que serão 
disponibilizados para a humanidade. As queridas bravas almas que estão prontas e 
dispostas a aceitarem os presentes que estão sendo oferecidos, rapidamente, começam 
a manifestar na forma material o Divino projeto para essa era ou Idade. Não importa 
quão difícil é a tarefa, ou quantos obstáculos são colocados diante delas, bravamente 
avançam além e o mundo gradualmente muda para melhor. Esses espíritos pioneiros 
deixam uma marca indelével na história do mundo e seus ousados feitos e realizações 
são também gravados nos registros cósmicos. 

Após uma grande agitação na consciência da humanidade e nas condições do mundo, 
sempre há um tempo do status quo, um tempo de assimilação e integração. Há sempre 
um fluir e refluir no processo de evolução. Os ciclos da natureza são padronizados após 
os ciclos de evolução: primavera, um tempo de despertar e expansão, um tempo de 
germinação e nascimento de novo crescimento; verão, um florescimento e utilização 
daquilo que está disponível de dentro, alcançando para o céu, aquecendo-se na 
radiação do Sol, uma expansão externa ao máximo; outono é o tempo de colher e 
eliminar aquilo que já não é necessário, para a próxima onda de crescimento, um 
tempo de gradual volver ao interior, uma profunda integração interna para reunir 
forças e apoio para o novo ciclo; inverno é o tempo de repouso, manutenção do estatus 
quo, ou mais freqüentemente, um tempo de decadência ou declínio. As sementes do 
novo crescimento e transformação estão programadas em todas as almas e em todas as 
coisas vivas no Omniverso, e o combustível/fogo de expansão e evolução é aceso através 
do presente do Amor/Luz do Criador. 

Este universo esteve na agonia de um sono de inverno por milhares de anos, e a 
estagnação e decadência foram excessivas. A primavera de uma nova vida está 
brotando e as vibrações de novas Criações estão inflamando em todos os quadrantes 
deste universo, mas em nenhum lugar tão poderosamente ou dramaticamente como no 
planeta Terra. 

Como já falamos, seu pequeno planeta foi escolhido para desempenhar uma parte 
muito importante neste drama universal. Todas as maravilhosas diversidades, de e ao 
longo, deste universo foram trazidas e incorporadas na Terra, e você, juntamente com 
todas as outras bravas almas na Terra, concordou em refratar ou diminuir sua Luz, 
trazendo sua grande compaixão, conhecimento, virtudes e talentos, ao longo de multi-
dimensões, a medida que assumiu seu casaco de carne, para cumprir o grande plano do 
Criador. Sua Terra poderia ser chamada de uma incubadora cósmica, através da qual as 
semente e formas pensamentos para a nova Galáxia de Ouro foram semeadas, 
cultivadas e cresceram. Estes são tempos de colheita, querido, e você é o ceifeiro. 

Nós dos reinos angelicais estivemos com você desde o princípio, até mesmo antes do 
tempo que este universo nasceu e brotou em todas sua glória. Radiamos a você os 



grandes Raios refratados das virtudes, qualidades e atributos do Criador, em suas 
várias combinações, força e formas. Geralmente permanecemos na sexta dimenção ou 
mais elevadas, porem, refratamos nossa Essência em muitas formas e milhões de vezes 
para servir, proteger, inspirar e interagir com você. Somos parte de você e você é parte 
de nós. Alguns de vocês são refrações de nossa Essência, e todos viajaram com e 
interagiram com os reinos angélicos, desde o princípio dos tempos. 

Agora, porém, durante estes tempos únicos, de tremenda expansão evolucionária e a 
culminação do grande ciclo cósmico, maravilhosos Seres de Luz, de todas as parte do 
Omniverso, tem vindo para observar e tomar parte no nascimento do próximo ciclo de 
Criação. 

Como pensa que esses grandes Seres são capazes de descerem suas imensidões, de 
forma a suportarem as diminuídas freqüências vibracionais, de até mesmo a sexta e 
quinta dimensional? Eles não o fazem, querido. Criam uma grande esfera de Luz, que 
poderia ser chamada de uma nave de Luz, que contem as energias/padrões vibracionais 
de suas próprias Essências. Trazem uma pequena parte de seus mundos com eles e 
desfrutam de um elegante ambiente, de qualquer que seja o plano existencial que 
vieram. Observam e aprendem de você, enquanto irradiam suas exclusivas energias de 
Força de Luz, em um esforço cooperativo conosco para auxiliar a humanidade e a Terra 
em seu processo de nascimento. O Criador está presente em SUAS múltiplas, 
magnificentes formas e com Isto, uma vez mais, toma uma parte ativa na expansão 
deste universo. 

Meu bravo guerreiro de Luz, você tem a habilidade para criar sua própria esfera de 
Amor/Luz na Terra, uma esfera que contenha todos os presentes de sua Divina 
herança, um raro ambiente que alimenta, apóia e o auxilia na criação de sua versão do 
paraíso na Terra, um ambiente que o protegerá e defenderá das circundantes 
freqüências vibracionais negativas das massas, que estão prevalecendo na Terra. Será 
capaz de radiar, para a humanidade e a Terra, o seu Amor/Luz, mas nada de menor 
vibração será capaz de penetrar sua esfera de Luz. Ouvimos sua pergunta: "Como posso 
realizar isto?" Comece por abrir a porta do templo de seu coração, onde seu Eu 
Espiritual reside. Uma vez que reconectou com sua própria Centelha Divina incendeia o 
fogo interno de transformação, que tem estado dormente por milhares de anos dentro 
de você. Muitos lamentam, "Mas onde e como começamos?" Comece hoje. Este é o 
momento para fazer um compromisso consigo mesmo e para seu Eu Divino abrir a 
caixa de tesouros de seu coração, e iniciar o processo de reprogramação de sua mente 
subconsciente. Desejamos dar alguns pensamentos/afirmações para o auxiliar neste 
processo. Estes foram dados antes e asseguramos que se focalizar em cada 
pensamento/afirmação por vários dias, firmemente impregnará seu interior, e então, 
implementando essas autorizadas formas pensamentos em sua vida, para o melhor de 
suas habilidades, seu mundo rapidamente será transformado para melhor. Sua vida 
fluirá graciosamente e cavalgará as ondas de ascensão de Luz, enquanto cultiva sua 
herança e mestria do Eu. 

* Nós o encorajamos a aceitar a verdade universal, que é um co-criador com a Mente de 
Deus. Quais são os seus mais extravagantes sonhos? Que tipo de mundo deseja que sua 
Terra se torne? Construa-o em sua mente, segure-o em seu coração e permeie sua 



natureza emocional com o anseio por manifestá-lo, então comece a afirma-lo em 
realidade. 

* Querido, deve elevar-se sobre aquilo que é pensamento ser bom ou mau. Não seja 
oscilante e não sinta que deve justificar suas crenças. Ouse saber, ouse fazer, e seja 
calado. 

* Se permanecer centrado em seu coração e no controle de seu processo de 
pensamento, sempre será informado do que deveria fazer ou onde deveria estar. 
Sempre estará no lugar certo e no tempo certo! 

* Como saberá quando avançou para um estado de graça? Saberá quando outros 
refletirem a beleza de sua alma; verá isto em seus olhos. Saberá quando sua abundância
começar a fluir. Saberá quando seu coração e alma cantarem. Saberá quando não puder 
se conter e for compelido a compartilhar suas joviais experiências com qualquer um 
que esteja disposto a ouvir. 

* Aceite cada novo desafio com ímpeto. O quê esta pessoa está tentando me ensinar? O 
que ele/ela está refletindo para mim? Qual conceito errado que possuo e que será 
minha próxima experiência? Veja cada desafio como uma oportunidade para avançar 
mais plenamente em sua mestria. 

* O que seu corpo está tentado ensina-lo? Ouça. Está fora de alinhamento? Está dando 
a atenção que ele necessita, via alimentos saudáveis, exercícios ou movimentos, 
nutrindo-o com idéias certas e saudáveis. Lembre-se, idéias e pensamentos também são 
alimentos. 

* Fique centrado em sua alma e coração, querido; mantenha sua consciência 
sintonizada para seu Eu Elevado, pois as mensagens e instruções virão a você em um 
passo rápido e cada vez mais rápido. O tempo de espera e preparação terminou. O 
tempo de ação foi iniciado. 

* Nós transmitiremos mensagens em diferentes vibrações e níveis, e cada um de vocês 
saberá se uma mensagem é significativa, pois ela ressonará profundamente dentro de 
seu Ser. Assuma de cada mensagem aquilo que sente que está certo para você, mas não 
se desencoraje ou sinta-se culpado se não estiver pronto para aceitar completamente o 
manto de sua espiritualidade. 

* Asseguramos, querido, você está seguro! Em cada e todos os momentos... não está 
sem proteção. Contanto que permaneça em sintonia com seu Eu interno, sempre,
repetimos, sempre, será informado daquilo que deveria fazer ou onde deveria estar, a 
menos que comece a comprar na realidade de privação, destruição e cataclismos. 
Necessita disto em sua vida ou como uma lição? Pensamos que não. 

* Medite dia e noite, melhor ainda, torne-se uma meditação viva, de forma que em 
todos os seus momentos acordados esteja focalizado no mais elevado propósito de 
todos. Então traga junto seu amor e poder, para criar os meridianos de luz e energia, de 



forma que sua força flua a sua volta e radie externamente, ambos, para dentro dos céus 
e ao centro de sua mãe Terra. 

* Está assumindo o sublime ponto de vista dos mestres: calmamente, gentilmente, 
amorosamente permanecendo, observando, auxiliando quando possível, mas 
permitindo, não julgando, pois sabe que tudo o que está acontecendo é por uma razão e 
tem um elevado propósito. 

* Infunda sua amorosa Luz e presença em todo lugar como possível, querido. Aconselhe 
esses que são conduzidos a você. Por suas ações será conhecido e esses que tem 
necessidade de sua Luz e sabedoria serão atraídos. 

*Contamos a você, querido, comece onde está neste momento. Comece a viver, respirar 
e transmitir o poder e amor da verdade e inspiração, para esses ao seu redor. Verdade e 
amor geram verdade amor até que ela edifique e o envolva, e então, quando tiver criado 
um excedente transmita-a externamente e ao redor do mundo. 

* Não será exigido que experimente qualquer coisa mais difícil do que já experimentou. 
Completou ou realizou as partes mais difíceis de sua transformação. O reto do caminho 
é "uma brisa". Desfrute sua transformação, desfrute o retorno para sua real identidade, 
o real VOCÊ. 

* À medida que ganha sua força espiritual, mais e mais será aberto a você: nova 
consciência, novos presentes espirituais, novas relações. As orações são sempre 
respondidas, mas no melhor e adequado tempo, quando se coloca aos cuidados do 
Espírito. 

* Viva o dia a dia, momento a momento. Pratique permanecer no Ponto de 
Tranqüilidade do momento de Deus, dentro de seu centro alma e coração. Dê para 
esses que necessitam sua amorosa devoção, e preste atenção a todas as tarefas 
terrestres diárias, enquanto edifica sua força espiritual e campo de força de Luz. Seus 
pedidos por servir e desejo em auxiliar a humanidade não passaram desapercebidos. 
Nós o ouvimos. O tempo para avançar e levantar sua bandeira espiritual chegou. 

Pergunte e responderemos. Chame e nos uniremos aos seus empreendimentos. Envie 
todo Amor/Luz que possui e nós o aumentaremos em milhares de vezes. Sua causa é 
nossa causa, pois à medida que evolui, assim evolui o universo. Estamos aqui para o 
guiar, guardar e proteger. 
EU SOU Arcanjo Miguel. 

*VOCÊ É O MESTRE DE SEU DESTINO*
através de Ronna Herman

Fev, 2004 - Lição 75



Amado Mestre, os ventos das mudanças estão soprando mais fortes e aumentando mais 
em poder a cada dia. A progressão/mudanças dos Tempos não serão negados. A 
Essência cósmica vital do Criador chegou e está permeando a todas facetas materiais da 
Criação, neste universo e especialmente no planeta Terra. Alguns estão sentindo o 
excitamento, o poder e a força dos impulsos criativos desta complexa infusão energética 
dos Raios Cósmicos Solares da Criação, enquanto outros mergulham profundamente 
no medo, desespero e em um sentimento de desesperança. Uma pletora de rumores, 
predições de destruições e escuridão estão circulando o mundo, como estão muitas 
maravilhosas mensagens de esperança, inspiração e teorias para dar-lhe uma 
perspectiva e encorajamento do que está ocorrendo na Terra, neste momento. No que 
você acreditará? Por favor, seja vigilante e perspicaz, meu bravo guerreiro de Luz, pois 
aquilo que escolher como crença, rapidamente, se tornará sua realidade. Seus 
pensamentos estão se manifestando muito mais rapidamente do que sempre pensou 
ser possível. 

Já há algum tempo desde que o chamamos de Criança de Luz. É tempo para se tornar 
um adulto espiritual e mestre de seu destino, e esta foi nossa principal meta, em nossos 
ensinamentos para você, nestes últimos anos. É inapropriado agarrar-se ao “estado de 
rebanho” mental, pelo qual permitiu a outros, {aqueles que pensou serem mais 
poderosos e sábios do que você}, ditarem no que deve acreditar, como deveria se 
comportar e o que poderia fazer ou se tornar. Você era controlado por pensamentos de 
medo, culpa e intimidação, e não foi fácil sair do confinamento da consciência coletiva 
ou sistema de crença das massas, mas assim o fez e nós o saudamos. 

Não negaremos que as grandes mudanças estão realmente ao largo. Temos 
empreendido que se conscientize que algumas dessas mudanças serão perturbadoras e 
incomodas, de forma que esteja preparado e não seja pego de surpresa. Desejamos 
incutir em sua mente que tem escolhas. Sempre tem uma escolha. Você é o mestre de 
seu próprio destino. Pode surfar as cristas das ondas de mudanças tal qual um 
experiente surfista, elevando-se as alturas e flutuando suavemente através de canais, 
enquanto desfruta o excitamento e um maior senso de realização. Deixe de acreditar 
que está sendo lançado a parte pelos caprichos do destino. Você pode estar no total 
controle. Pode moldar seu futuro em qualquer forma que desejar, mas deve ser 
corajoso, ousado e disposto a sair de sua zona de conforto. Deve estar disposto a 
abandonar tudo aquilo que não está operando em seu favor, essas coisas que não 
proporcionam alegria, um sentimento de realização e expansão de sua alma/coração. 

Tocamos neste assunto anteriormente, mas é apropriado que o façamos, uma vez mais, 
explicando as diversas crenças na predestinação e livre-arbítrio. Muitos acreditam que 
um ou o outro é verdadeiro, mas explicamos que ambos são verdadeiros, e pergunta, 
"Como isto pode ser?" Querido, você brotou/explodiu em perfeição do coração do 
Criador, desde o principio está predestinado e programando para o eventual retorno 
àquela perfeição. Quanto tempo necessitará para completar sua jornada é sua total 
responsabilidade. Através do uso do presente do livre-arbítrio, somente você pode 
decidir se tomará o caminho da auto-estrada, o acelerado estreito caminho de retorno, 
ou o fluxo e refluxo do caminho mediano, ou as pedras da estrada baixa, de curvas e 
contornos, mas que eventualmente conduz ao mesmo destino. Porém, saiba que o 



mediano e o baixo caminho são mais tediosos e difíceis de serem percorridos. O tempo 
como conhece está acelerando em um tremendo ritmo e já não será necessário vidas 
para ver os resultados de suas crenças, pensamentos e ações. Para esses que ainda estão 
presos as realidades da terceira e quarta dimensional, a lei de causa e efeito, ou carma, 
é quase instantâneo. Esses que, no passado, sobreviveram tirando vantagens de outros 
ou que não estão vivendo uma vida de integridade e honestidade, estão agora sendo 
descobertos e seus segredos sendo revelados. Já não conseguem esconder seus crimes 
de corrupção e inadequado uso do poder. A Luz está penetrando as sombras que 
permeiam a Terra, como também profundamente dentro do coração/alma de todos os 
Seres humanos. 

Está na hora para fazer um inventário, querido, olhar para o "estado de sua vida". 
Dissemos antes, este é o tempo de colheita. Está disposto a começar a reunir seus 
recursos, reforçar suas forças e tirar vantagem de suas bênçãos e talentos, enquanto 
empreende em liberar essas coisas que debilitam, atrapalham ou criam caos em sua 
vida? 

Está honrando o templo para seu Espírito? Como pode se tornar um Ser 
espiritual/humano que deseja, se não toma cuidado com seu corpo físico? O corpo 
físico humano como sabe está mudando e evoluindo, quer acredite nisto ou não. Não 
negamos que o acelerado processo evolucionário, agora em progresso, pode ser um 
tanto estressante para o corpo humano, especialmente para esses que estão em mais 
avançada idade. Porém, ouvindo a sabedoria de seu corpo Elemental, aprendendo 
aquilo que é o melhor para você, durante esses tempos de transição, pode reduzir o 
estresse e avançar pelo processo com facilidade e graça. Muitos já não toleram as 
pesadas comidas processadas, que foram a norma por muitos anos. À medida que 
busca e aprende a tirar proveito da "nutrição espiritual" sendo oferecida, seus desejos 
mudarão e não mais sentirá a necessidade por tantos estímulos externos. As pesadas, 
excessivamente cozidas comidas processadas criaram uma tensão no corpo, exigem 
muita energia e força vital para a digestão e, ainda, não produzem a necessária nutrição 
para uma ótima saúde e vitalidade. 

É o momento para refinar seu senso de paladar e aprender a saborear o alimento, 
comendo devagar, mastigando muito bem cada bocado, de forma a obter o máximo 
benefício e reconhecer que quantidade nem sempre é o mais importante. Não estamos 
pedindo que se prive, mas que aprenda a monitorar seu sentimento de fome. É seu 
corpo físico que necessita de alimento ou são seus corpos emocional, mental ou 
espiritual, que estão enviando sinais de desequilíbrio e uma necessidade de nutrição 
espiritual? Seu senso de paladar foi cansado e entorpecido por tantas refeições 
complexas e ricas? Desperte suas papilas gustativas com uma variedade de frutas 
frescas, nozes, legumes ligeiramente cozidos e grãos dourados. Permita a curativa Luz 
que está filtrando para dentro do reino vegetal supra uma boa porção das necessidades 
de seu corpo. Há mais nutrição nesses do que em toda comida que possa imaginar. 

Temos acentuado freqüentemente a importância da respiração profunda e profunda, 
ritmicamente, assim como a Respiração de Infinidade e outras técnicas. Outro 
benefício, para esses que aprenderam a acessar as elevadas vibrações da quarta e quinta 
dimensões, é que terão acesso à cósmica respiração da vida, que foi chamada de "o 



alimento dos deuses". Os especiais Raios de Luz do Criador estão filtrando com 
nutrição para os corpos espiritual, mental, emocional e físico. Este é somente um dos 
muitos presentes que estão sendo oferecidos a você. 

Muito foi dito sobre a importância da hidratação do corpo com fluidos puros. A água 
suaviza as emoções, limpa o corpo, interna e externamente, como ajuda na liberação de 
toxinas e no equilíbrio eletromagnético do campo de força de seu sistema de quatro 
corpos baixos. 

Seus sensos físicos estão se tornando mais sensíveis a medida que começa o re-
despertar de seus sensos elevados e intuitivos. Está ciente ou presta atenção às 
sensações exteriores que bombardeiam seu Ser físico diariamente? Qual é seu 
quociente de sensibilidade? Têm sempre o barulho de fundo, via rádio ou televisão, 
para abafar seus pensamentos? Quando só, sente-se confortável com seus próprios 
pensamentos ou tem constante necessidade de estímulos ao seu redor? Sua alma e Eu 
Divino não conseguem alcança-lo sob o caótico barulho de seus pensamentos e 
constantes ruídos discordantes, que tantos de vocês consideram ser normal. Embora 
não seja prioridade, nem necessário, passar a vida aprendendo a aquietar a mente e 
tranqüilizar os sentidos, é imperativo que usufrua todas as maravilhosas, efetivas 
técnicas que foram dadas nestes últimos anos, que o ajudam no aprendizado para 
entrar rapidamente no Ponto de Tranqüilidade de seu coração e dentro do sagrado 
silêncio da alma. 

Pense em seu sentido do tato e como é importante na criação de riquezas em sua vida. 
O que haveria se não pudesse sentir a suavidade e maciez da pele de uma pequena 
criança, ou o morno, enaltecido abraço de alguém amado? O que seria se não pudesse 
desfrutar a refrescante sensação, de purificante água sobre seu corpo? As pontas de 
seus dedos têm alguns dos mais sensíveis finais de nervos em seu corpo, pense o quão 
debilitante seria se não tivesse estas habilidades. Alguma vez já pensou sobre isto e 
apreciou o maravilhoso, sensual presente do toque? 

Quão abençoado é o presente da visão, mas quão melancólico que tantas almas 
queridas vejam através de um filtro de negatividade, medo e desespero, de forma que o 
mundo é um local cinza, sombrio, mesmo quando o sol brilha intensamente. Cada 
pessoa vê o mundo através de um filtro, que ela mesma confeccionou e que tinge seu 
mundo adequadamente. Seu mundo parece brilhante, cheio com esperança e 
promessas, mesmo em dias quanto o sol não brilha? Sua Luz interior brilhará em seu 
mundo se permitir que assim seja. É uma Luz que não produz sombras e que 
abastecerá, inspirará e iluminará seu fardo, não importa que testes e desafios venham 
ao seu caminho. 

Deve reconhecer e reivindicar/cultivar os presentes dos sentidos físicos, que recebeu 
quando de sua primeira encarnação sobre o mundo da forma material, antes que possa 
acessar o que é chamado como sua percepção extra-sensorial, tais como telepatia, 
clarividência, clariaudiência, “clairsentience“. Está usando e tirando vantagens das 
muitas técnicas e ferramentas que lhe demos nos últimos anos, tais como a Respiração 
de Infinidade, tornando-se um Mestre Alfa, construindo sua Pirâmide de Luz/Poder na 
5ª dimensão e a harmonia solar ou a sagrada cura com sons e vibrações? Estas 



ferramentas e técnicas acelerarão o processo de transformação, a medida que você 
limpa o "canal das ondas de pensamentos" para seu Eu Elevado e acessa a sabedoria de 
seu Eu Divino. Elas ajudarão também para que transmude rapidamente qualquer 
residual negativo de padrão vibracional, que tenha internamente, de forma que não 
tenha que passar pelo doloroso processo de experimentar estas energias 
desequilibradas, enquanto se empenha em liberá-las. Facilidade e graça deveria ser 
uma de suas principais afirmações. Um constante influxo de pensamentos positivos, na 
forma de mantras curtos ou afirmações, é uma maneira para reprogramar sua mente 
subconsciente, que, em troca, filtra para dentro das profundezas de sua mente 
inconsciente, seu DNA e núcleos de crenças, de eras passadas. 

Você está no processo de recalibrar seu DNA. Há uma retificação interna de todas as 
fraquezas e imperfeições, que herdou de seus antepassados, à medida que ingira a Luz 
de perfeição e acelera o processo de reconstrução de seu perfeito Corpo de Luz, 
Kadmon Adão/Eva. Falamos que você está se movendo para uma espiral superior, de 
maneira circular, e curando o passado enquanto avança para um brilhante novo futuro. 
Você escolheu deliberadamente sua linhagem familiar, pois sabia ser esta a grande 
oportunidade para curar o passado, para algumas almas que são queridas ao seu 
coração. Muitos se maravilham por ter escolhido nascer no que chamam sua família de 
nascimento. Isto é muito mais complexo do que poderíamos explicar nesta mensagem, 
mas gostaríamos que soubesse que, muito freqüentemente, isto foi um grande sacrifício 
de sua parte, certamente ela não estava em nível de consciência ou em circunstância 
onde a que pertencia ou que pudesse escolher. Eleve-se acima daquilo que escolheu 
como seu principio nesta vida, querido, e o maior deste é que sua perfeição o aguarda. 
Eleve-se interna e externamente para seu majestoso Eu Divino. Podemos auxiliá-lo; 
porém, este deve ser um empreendimento em sociedade. Há milagres em estoque para 
você, querido, o maior deles é que sua perfeição o aguarda. Possa a radiação do Criador 
brilhar sobre você. Você é amado além de medida. 

EU SOU Arcanjo Miguel. 

(Nota de Ronna: Nosso Corpo Kadmon Adão/Eva é nosso originário celeste Ser Divino, 
na plena forma consciente do Corpo de Luz, criado pelo Elohim, os Lords Criadores de 
Luz, como o arquétipo de humanidade. O Kadmon Adão encarna a original plenitude 
Divina e a natureza espiritual homem/mulher. Não é o mesmo quanto a nosso pessoal 
Corpo de SobreAlma de Luz, que é envolvido pela Divina Consciência. Nosso Eu 
Elevado ou Corpo de SobreAlma é uma parte refratada de nosso Raio Eu Divino ou 
nosso Original Corpo de Luz.
Nota da tradução: Clairsentience - é um termo arcaico que se refere ao paranormal 
obtendo informações utilizando outras faculdades que não a visão e audição - fonte: 
Glossary of Terms in Parapsychology.) 

*RELACIONAMENTOS E SUA UNIÃO SAGRADA*
através de Ronna Herman
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As refinadas freqüências da Nova Era estão tendo um profundo efeito em como você se 
vê. À medida que aprende a retomar seu poder, fixar limites e recuperar um senso de 
valor próprio, também tem um intenso efeito em seus relacionamentos com outros, 
especialmente nas relações românticas. 

No passado, teve muitos assuntos não resolvidos que criaram o que poderia ser 
chamado de "manchas de desequilíbrios ou vulnerabilidades" em seu corpo emocional 
e sistema de chacras, especialmente, nos chacras de um ao quarto. Teve muitos 
assuntos internos não resolvidos na forma de culpa, medo, raiva, um senso de 
abandono e de não estar sendo amado. Todas essas formas-pensamento têm uma 
freqüência vibracional e você radia, externamente, essas freqüências de indignidade, 
para o mundo. Veja essas energias radiando à sua frente e ao seu redor, em um sinal de 
infinidade, pelo qual são captadas por esses que estão ressonando nos mesmos níveis 
de freqüências e assim são atraídas em uma forma ou outra, para dentro de sua vida. 
Inconscientemente, atraiu para si esses que também tem o mesmo ponto de vista de 
"necessidade". Esperou que eles pudessem ordenar todas as coisas por você e faze-lo 
feliz, mas na realidade o que todos estes tipos de relações criam é mais atritos, através 
de sentimentos de carência e um senso interno de indignidade. No passado, a maioria 
das relações estava baseada na atração física, que normalmente termina rapidamente, 
se não há uma atração mais profunda. Ha também outros componentes desautorizados, 
tais como dependência, um desejo por segurança ou uma tentativa de encontrar 
validação de valor próprio, fora de si mesmo. Os assuntos não resolvidos e problemas 
são aumentando quando alguém entra em sua vida, refletindo-lhe essas situações 
negativas. Esses assuntos e problemas invariavelmente criam atritos, que não são 
necessariamente ruins se os reconhecer, estando disposto a reconhece-los e 
concordando em concentrar esforços para muda-los para melhor. 

Agora, a ênfase está em retornar a totalidade dentro de si mesmo, tomando a 
responsabilidade pessoal por suas ações, construindo auto-estima e um senso de 
merecimento, via seu centro solar de coração, em cooperação com seu eu alma e Eu 
Elevado. Verdade e integridade serão a fundação de qualquer relacionamento no 
futuro. Primeiro deve aceitar que está no tempo presente, a media que se esforça para 
se tornar uma pessoa o melhor possível, através da auto-inquisição de suas atitudes, 
crenças, hábitos e suas fraquezas. Aprenderá que a fundação, de uma relação 
duradoura com outros, está em primeiro ter um "caso de amor" consigo próprio, pelo 
que se esforça para tornar-se mais amoroso e amável, eventualmente, percebe que 
"você é amor personificado" e não necessita de qualquer outro para validade aquilo que 
é verdadeiro para você, pois, profundamente dentro, o tem invocado. Acessa seu 
Sagrado Coração e aquela fonte interna de incondicional amor, sua própria Divina 
Faísca de Deus, e se lembra que há um suprimento sem fim de Amor/Luz disponível, 
através de sua "conexão de Luz" com a Fonte. Isso é sua Divina Herança, querido 
coração. Por quê não reivindicá-la? 

Assuma um forte, mutuo compromisso, sem culpa , julgamento, acusações induzidas 
pelo eu, para trabalhar as diferenças pessoais externas e chegar a conclusões 



mutuamente benéficas, que satisfaçam todas as partes envolvidas. Em uma relação 
crescente, evoluída, não haverá ênfase ao que está "certo" ou o que está "errado", mas 
em compromisso e no desejo de atender as necessidades de todos os envolvidos, na 
mais eqüitativa das formas. 

Nenhuma área de sua vida pode permanecer estagnada, especialmente nesses que estão 
dedicados aos seus caminhos espirituais e evolução da alma. Nem sempre será possível, 
para os envolvidos em uma relação, crescerem ou evoluírem num mesmo passo. Porém, 
é possível não se sentirem ameaçados, permanecendo em um papel de suporteamento e 
permitindo, a esses ao seu redor, desenvolverem-se em seus próprios passos, se você 
tem estabelecido uma "sagrada união" dentro de si mesmo. Esta "sagrada união" está 
em retornar ao equilíbrio e harmonia dentro de seus corpos físico, mental, emocional e 
espiritual, como também, à medida que cultiva os atributos e virtudes de sua natureza 
masculina e feminina. Gradualmente, as estritas, definidas regras de papéis machos e 
fêmeas estão sendo alteradas, por meio de uma mistura de papéis sexualmente 
definidos, que está se tornando a norma. A poderosa radiação da Deusa está, uma vez 
mais, sendo vertida sobre a Terra e a humanidade. A posição social da mulher está 
mudando rapidamente e igualdade masculino/feminino se tornará a norma quando 
ambos, homens e mulheres, cultivarem suas intrínsecas naturezas masculina/feminina. 
A batalha dos sexos teve origens internamente, pois a humanidade tem lutado por eons, 
para reunir o deus e a deusa interior. As mulheres estão aprendendo a cultivarem seus 
poderes, porém, sabem que devem usar o presente tendo o amor e compaixão como 
revestimento. Esses em corpos masculinos estão, gradualmente, aprendendo a 
permitirem ao incondicional amor da Deusa "Incandescer o fogo da compaixão e 
docilidade interior". Eles estão aprendendo que há força na criatividade, intuição e uma 
disposição em permitirem-se a ser suave e "coração aberto". 

Enquanto se esforça por maturidade espiritual, muitas facetas de sua vida mudarão. 
Haverá um forte desejo em apoiar um ao outro, juntamente com um intenso anseio por 
crescer e se expandirem, até mesmo se às vezes, seus caminhos tomem direções 
diferentes. Você reivindicará a verdade que estão "ligados em um nível de alma" e pode 
nunca, verdadeiramente, serem separados. 

A verdadeira união sexual é e pode ser uma incrível experiência espiritual, não somente 
a reunião de dois corpos. Divina sexualidade chama por uma total abertura do coração, 
uma mistura de facetas mentais, emocionais e físicas de Ser, que resulta em uma 
profunda, duradoura experiência. Este tipo de união pode resultar em um verdadeiro 
senso de unidade, se está em harmonia a um profundo nível de alma, um com o outro. 

Deve remover as barreiras etéricas ou filtros que tem colocado ao redor de seu coração 
e emoções, se está apto a receber e radiar amor incondicional. Deve confrontar seus 
medos sobre a perda desses a quem ama, de decepções e traições do passado, que se 
manifestam, freqüentemente, como um medo de intimidade ou da realização de um 
compromisso para o outro. À medida que aprende a crer e confiar em si mesmo, 
desenvolverá uma fundamental confiança nos outros, e os outros colocarão suas fé e 
confiança em você, pois confiança gera confiança. 



Não é adequado sacrificar seus sonhos e desejos em favor de outros ou que as pessoas 
em sua vida se sacrifiquem por você. Deve haver uma meta comum, com todos os 
envolvidos participando de uma maneira acordada; compartilhando os fardos e 
repartindo as recompensas. 

Cada um de vocês pertence a uma imensa, complexa família de alma e, seguramente, 
desempenhou muitos diversificados papéis com cada outro, ao longo das idades. As 
pessoas com quem está envolvido nesta vida, ou que vem à sua vida, de forma que 
possa aprender as "lições de vida", são uma parte do gigantesco, progressivo drama 
cósmico. Quando julga ao outro, esteja ciente que , na verdade, está somente se 
julgando. Você tem desempenhado todas as partes durante sua jornada ao longo deste 
universo: amante, amigo, mãe, pai, irmã, irmão, filho e filha. Está integrando todos os 
atributos das múltiplas partes que tem representado: a força e sabedoria de um pai; a 
sua educação e amorosos cuidados de uma mãe, a paixão, comprometimento e 
companheirismo de um amor, a constante lealdade de um amigo, e a alegria, jovial 
interações entre uma irmã, irmão, filho ou filha. É tempo de reunificação, reunir-se, o 
princípio do retorno a UNIDADE. Já não pode se esconder atrás de um disfarce de 
medo ou isolamento, querido. É tempo para fazer um compromisso consciente, 
primeiro para si mesmo e para seu Eu Divino, e então, para esses ao seu redor, com 
quem está destinado a experimentar a "dança da nova vida". Deve fazer um consciente, 
detalhado acordo interior, consigo mesmo, sobre o que deseja e espera desses ao seu 
redor e então, deve estar aberto para discutir seus desejos e expectativas com todas as 
pessoas com quem interage. No futuro, como as relações desvelam, profundos e mais 
profundos níveis de entendimentos e com compromissos, florescem adiante, pois todos 
estarão dispostos a falarem do coração, tendo o Espírito como guia, ao invés do eu.. 

Como muitos sabem, fui honrado para dar a muitos de você a "leitura galáctica" 
pessoal, durante anos. Tem sido meu grande prazer e devo declarar que também foi 
uma benção e um grande presente de meu amado mensageiro, pois isto tem tomado 
muito tempo e energia dela, para produzir estas mensagens para vocês. Durante esses 
tempos de grandes mudanças e de imensas oportunidades, estou enviando uma leitura 
galáctica aberta para todos, de forma que possam saber o quão especiais são e os 
maravilhosos presentes que os aguardam.. 

Amado: É maravilho assistir enquanto você se lembra e produz todos o presentes e 
sabedoria que tem estocado dentro de sua estrutura cerebral. Tem tão vasta experiência 
para usar, querido, não somente de suas jornadas nos reinos elevados, mas também de 
suas experiências terrestres. É tempo para recordar que a Terra não é seu lar. Você 
planou ao longo deste universo e sempre, avidamente, se apresentou como voluntário 
para uma nova tarefa, não importando a dificuldade. Suas experiências terrestres foram 
de uma variedade maravilhosa e empreendedora co-criatividade, fez lento mas firme 
progresso em direção a sua verdadeira identidade com um Ser de Luz. É tempo para 
perceber que você é muito mais do que somente a identidade que escolheu nesta vida. A 
você e a esses que gostam de você está sendo dado uma oportunidade para integrar as 
múltiplas facetas de si mesmo, e assim fazendo começará a ver quão verdadeiramente 
poderoso e sábio você é. Todas as suas tentativas, testes e aparentes fracassos têm feito 
o brilhante, belo Espírito/humano Ser, que é hoje. Quando ensina, ensina de 



experiência e mostra pelo seu exemplo, como qualquer obstáculo pode ser superado e 
que outros, tal qual você, podem triunfarem sobre qualquer adversidade. 

Este é o tempo quando sua alma alcançou o ponto mais afastado de Sua viagem de 
separação, e está agora pronto para iniciar a jornada de "Reunião e Integração", uma 
vez mais. Sua alma foi, gradualmente, infusa com o Divino descontentamento, que 
lentamente filtrou para dentro de sua mente consciente e emoções e você começa a 
voltar-se interiormente, para domesticar o eu e reconectar-se com sua alma, sua sobre-
alma e as múltiplas facetas de seu imenso Ser. Agora tem o potencial para conectar com 
as muitas facetas de sua família de alma, seu Eu Elevado, suas muitas sobre-almas e 
seu Raio Divino (Presença EU SOU). A um nível cósmico, o Supremo Criador está agora 
enviando as radiações de SI MESMO, via os Grandes Sois Centrais, que está sendo 
filtrada abaixo, sobre a Terra, em grandes explosões de Viva Chama de Vida, via o Sol 
de seu sistema solar. 

Seu maior desejo para este tempo de vida foi integrar as muitas facetas de seu Ser, mas 
primeiro deve curar e harmonizar de forma que elas possam ser preenchidas com Luz. 
Deste modo, não terá que experimentar desconforto, os desafios ou as interações 
cármicas de experiências da terceira - ou quarta - dimensional, pois são as velhas 
formas. À medida que permite ao seu Eu Divino sobre iluminar e guia-lo, mais e mais 
pensamentos inspirados virão a você. Há muitas formas para permitir ao Espírito se 
manifestar através de você; somente permita que isto aconteça naturalmente, querido. 
O quê produz sua alegria e satisfação? Como deseja servir? Há muitas formas e você 
possui muitos talentos (mais do que reconhecerá), mas a escolha é sua. Somente 
lembre-se que isto poderia induzir sua alegria e fazer seu coração dançar, à medida que 
ofereça aos outros aqueles presentes que tem sido dado a você. Sua recompensa será a 
Luz nos olhos deles e a alegria que expressam enquanto eles, também, permitem a 
integração do Espírito criar milagres em suas vidas. 

É tempo para deixar ir o doloroso passado. Tempo para reivindicar sua mestria, para 
criar sua própria versão do paraíso e então, ensinar aos outros a fazerem o mesmo. 
Ajude a esses que vem a você a curar suas feridas emocionais e seus corpos físicos, e 
então, eles estarão prontos para ouvirem os murmúrios do Espírito. Estamos todos em 
tempos de grandes mudanças, que foram profetizadas por milhares de anos. Você 
carrega internamente as refinadas freqüências vibracionais do futuro e PODE fazer 
uma diferença. Atraia o Amor/Luz de Criação de seu Divino Eu, use aquilo que 
necessita para trazer-se em harmonia e vibrante saúde, e então permita ao seu nobre 
coração radiar a incandescente beleza de amorosa energia para outros. 

Focalize no que está certo em seu mundo e procure pelo melhor nestes ao seu redor e é 
o que reforçará e auxiliará a criar. Pode mudar o mundo ao seu redor, um pensamento 
a cada vez. Tem maravilhosos guias angelicais somente aguardando para o ajudar. 
Chame-os e juntos, você pode criar milagres para compartilhar com outros. Permita-
nos auxilia-lo no cumprimento de sua missão e alimenta-lo com nosso amor. 

EU SOU Arcanjo Miguel 



*INTEGRANDO A RADIAÇÃO DE SUA CÉLULA DIVINA*
através de Ronna Herman

Abr, 2004 - Lição 77

Amado Mestre, o que está experimentando, durante estes tempo de grandes e radicais 
mudanças, não é novidade para você, ao nível de alma. Gostaríamos que soubesse que 
tem mergulhado nos múltiplos níveis de Criação milhares e milhares de vezes. Você 
tem se refratado, a si mesmo, em muitas exclusivas formas, como também, por muitas 
vezes, tem usufruído o maravilho processo de reunificação com as muitas Faíscas de 
sua Divindade, o magnífico, real você. Pensa que esta é a primeira vez que passa por 
este processo de entregar-se na densidade e então, ascender aos reinos de Luz? 
Dizemos enfaticamente, não é. Porém, sua viagem para dentro de seu sistema solar e no 
planeta Terra o levou ao mais longínquo ponto em seu processo de entrega dentro de 
um estado de esquecimento e desarmonia, que nunca terá que experimentar 
novamente. Todos os fragmentos de Si, que tem criado, não são da mesma radiação ou 
não têm a mesma quantidade de Luz do Criador. Muitos são menores ou mais 
diminutos em Luz do que você é, e ainda, muitos, muitos mais carregam um maior 
"Quociente de Luz", do que você agora possui. Se pudesse somente ter uma rápida visão 
da magnificência e beleza que o aguarda, não hesitaria um só momento em iniciar o 
processo de reunificação com as múltiplas partes de Si e com sua vasta família de alma. 

Agora por muitos anos, tem estado envolvido no processo de limpeza, clariamento e 
harmonização desses fragmentos (energias de formas pensamentos), que criou durante 
sua odisséia dentro dos mundos da terceira - e quarta - dimensionais de realidade. 
Deve admitir que tem sido realmente uma viagem e ganhou muita sabedoria, como 
buscou cultivar/reformar o poder e a majestade de sua Divindade. Por longos períodos 
de tempo tem sido um criador inconsciente e sentiu estar a mercê de um Deus vingativo 
ou destino. Isto o levou a um minucioso e duro trabalho de alma, para finalmente 
aceitar a verdade de você, e somente você, é o criador de seu mundo e de tudo aquilo 
que ocorre em sua vida. Muitos ainda não estão prontos para aceitarem este fardo. Você 
particularmente acreditaria que há alguém "lá em cima" no controle, algum Ser elevado 
que está puxando as cordinhas e dosando as recompensas ou punições, de forma que 
não tenha que assumir a responsabilidade. À medida que ganhou conhecimento e 
transformou este conhecimento em sabedoria, também iniciou o processo de cultivar o 
pleno poder das virtudes, atributos e qualidade do Criador. Está aprendendo a usar as 
leis universais de manifestação, para seu mais elevado bem e o bem maior de todos, à 
medida que o processo de criação de sua versão do paraíso terrestre se acelera e 
expande. 

Não é tempo para curar e deixar ir as dolorosas memórias do passado? Já não sofreu o 
bastante? Está ciente de que não é o corpo que escolheu para esta vida? Sabe que a 
maioria de vocês não pertence a família que escolheu para esta vida? Você escolheu a 
raça, o país, a família e as circunstâncias que o permitiriam experimentar tudo aquilo 
que necessitava aprender, liberar, transformar e suplantar, de forma a cultivar sua 
mestria. Você fez a escolha, ninguém o fêz por você, e assim o fez para curar o passado, 
a medida que evolui e avança para um novo, brilhante futuro, que está sempre 



crescendo muito próximo, no horizonte. As negativas freqüências/formas pensamento 
da terceira e quarta dimensões estão sendo gradualmente transformadas, deixando 
somente a beleza, harmonia e magnificência dessas dimensões, a medida que são 
reunificadas com as elevadas expressões de Criação. Anteriormente já demos o exemplo 
do largo espectro de Luz e sombras. No final está a resplandecente, mais poderosa 
radiação de seu Raio Divino e no outro extremo está a mais escura sombra de luz, que 
alguma vez já experimentou. Você escolheu encarnar nesse espectro de luz, não a onde 
pertence, mas em um lugar onde poderia curar o passado para sua antiga linhagem 
hereditária, a linhagem que escolheu para esta vida. Pedimos que pare de se ver como 
um membro desta ou daquela raça, religião ou cultura. TODOS já experimentaram 
muitas vidas em todas as raças e sub-raças que há ou já houve sobre a Terra. 

Amada Centelha do Divino, você é de uma herança real. Sua linhagem está além de 
qualquer coisa que possa imaginar. Cada um de você tem tanto potencial e você foi e fez 
tantas coisas grandiosas que poderia imaginar. Esses de você que tem estudado, 
meditado, orado e, gradualmente, cultivado sua mestria são os representantes 
escolhidos para sua família de alma. Você é a vanguarda. Você é um dos que 
responderam ao chamado do clarim, uma vez mais, e que tem avançado além de novas 
fronteiras, onde as freqüências vibracionais de novas Criações somente o aguardam, 
para serem moldas em qualquer coisas que possa desejar ou imaginar (contanto que 
suas visões estejam em harmonia com o novo Divino Projeto para a expansão de sua 
galáxia e universo). 

Está disponível a você tudo aquilo que necessita para criar o mundo de seus sonhos. 
Você magnetiza para seus pensamentos sua vertical "linha de vida" com nosso Deus 
Pai/Mãe e o Criador de toda Substância Primordial de Força Vital, que sempre pode 
usar. Esta linha de vida é uma Ponte Arco-Íris, que é composta dos doze raios da Divina 
Consciência, conectando-o ao seu Eu Elevado e sua Divindade. Inspira a Luz Vital e 
expira as vibrações de seus pensamentos e suas intenções. Então, solidifica essas 
vibrações, vias suas ações, dentro da forma material. Recebeu o presente do livre-
arbítrio e somente você pode decidir abaixar ou elevar os níveis vibracionais de seu 
campo áurico, via seus pensamentos e ações. 

O processo que agora está ocorrendo é chamado o inspirar de Criação. Um novo, 
poderoso e todo envolvente chamado do clarim ecoou, em seu planeta e milhões, uma 
vez mais, avançaram para responderem ao chamado. Estamos reunindo nossas forças, 
das quais você é uma parte integrante, a medida que preparamos a ampliação da 
Criação dentro do grande vazio. As radiações do Criador estão agora viáveis e ativas em 
sua galáxia, sistema solar e sobre o planeta Terra, e você pode atrair, tanto quanto seu 
corpo físico possa conter, deste especial e raro Amor/Luz, para usar em toda atração 
para o bem maior. 

Muitos aguardam pelo retorno do maravilho Ser Crístico chamado Jesus ou Yeshua. 
Queremos que saiba: todos vocês, que estão na vanguarda do novo processo criativo, 
agora em processo, desempenharam também parte ativa durante aquela grande era. Se 
esteve encarnado em corpo físico durante o tempo em que Jesus andou sobre a Terra, 
não importa onde estava na Terra ou qual situação, auxiliou o ancorar da especial e rara 
Luz do Criador, que foi produzido na Terra. Se não estava encarnado naqueles tempos, 



esta entre aqueles que seguraram a holográfica forma pensamento, nos reinos elevados. 
Foi também tempo do plantio de novas sementes de Novas Criações, fixação dos 
estágios para os futuros Seres crístico (termo original cristhed), que caminhariam a 
Terra, um tempo que está agora se desdobrando sobre a Terra. "Cristed" (traduzido 
como Crístico) significa a pura Essência do Criador e o amado Cristo Yeshua produziu a 
maior quantidade de Essência do Criador que já foi contida em uma forma humana 
sobre a Terra. 

Muito está sendo escrito e dito sobre a amada Mãe (Senhora) Maria e Senhora Maria 
Madalena, e é tempo para um pleno entendimento do que transpirou durante aquela 
monumental era. Lord Yeshua, representando o Pai/aspectos masculinos de nosso 
Deus Pai/Mãe, Lady Maria e Lady Maria Madalena representaram a Mãe/aspectos 
femininos de nosso Deus Pai/Mãe. Uma das maiores mudanças que está ocorrendo na 
consciência humana é a reunificação de nosso Deus Pai/Mãe. Eles estão sendo 
unificados em todos os aspectos e reinam sobre nosso universo em igual medida. Eles 
são aspectos/facetas idênticas do Supremo Criador, um tão poderoso, dinâmico e todo-
conhecimento, enquanto o outro, maravilhoso e magnífico em sua radiação e sabedoria. 

Não haverá um grande profeta ou representante do Criador durante esses tempos de 
rápidas mudanças. Você, o Guerreiro de Luz, carregará a Essência do Criador. Você é o 
Ser Crístico e o Mestre Ascenso do futuro. Segura o tecido do céu novo e Terra dentro 
de sua alma, coração e mente. Seu maior desejo foi estar na Terra durante esses tempos 
de transição, pois se lembra da perfeição da Terra, a maravilhosa aventura de ser um 
co-criador, enquanto construiu seu manto de carne e experimentou os sentidos físicos 
pela primeira vez. Você é o guardião dos registros do passado e do futuro e tem a 
habilidade para acessar a biblioteca cósmica dos registros, onde todos os 
conhecimentos do universo estão estocados. Seu histórico pessoal, um registro de todas 
as almas e coisas que ocorram neste universo está registrado e acessível a você, como 
um mestre/co-criador de Luz. 

Amado, não pode sentir o excitamento daquilo que está varrendo a Terra? Focalizará 
nos milagres, grandes e pequenos, que estão ocorrendo mais freqüentemente ao seu 
redor? Pode elevar-se sobre todos os conflitos e incertezas que estão extremos em seu 
mundo, enquanto solidifica seu papel como um mestre, sabedor que, no final das 
contas, haverá um elevado resultado, que beneficiará toda a humanidade. Oferecemos 
esses pensamento e orientações para o auxiliar a reivindicar seu legítimo lugar como 
um mestre entre mestres: 

Pedimos que se ame, como nós, incondicionalmente, o amamos. Assistimos 
pacientemente enquanto você se esforça para retornar a harmonia interna, mas não 
julgamos como realiza isto ou quanto tempo demora. Vemos a radiação de sua Centelha 
Divina e sabemos o que experimento ao longo de muito eons de tempo. Como podemos 
julgá-lo ou colocar condições em nossa aceitação de quem você é, pois concordou em 
assumir esta jornada, para dentro do desconhecido, por toda a Criação e o honramos 
por sua bravura e firmeza. Nosso amor é sem fim. Você é uma faceta de quem nós 
somos, pois somos todos uma gloriosa faceta do Criador. 



Comece seu dia agradecendo por todas as muitas bênçãos que foram concedidas a você 
e então, viva seu dia com a alegria e expectativa de uma criança, encontrando prazer 
nos pequenos presentes e bênçãos que vêm ao seu caminho. Focalize no que é certo em 
seu mundo e nesses ao seu redor, reforçando o positivo, ao invés do negativo. 
Desenvolva o hábito de escolher uma palavra-chave ou pensamento para o dia, tal 
como alegria, paz, amor, paciência, fé, humildade, gratidão, bondade, dedicação, 
autocontrole, autorização, valor próprio ou milagres do dia. 

Quando permanece focalizado em uma palavra positiva ou pensamento de autorização 
está alma-centrado e vivendo no momento. Este é um dos segredos de se tornar uma 
"Meditação Viva". O Espírito está assentado sobre seus ombros, como sua Sagrada 
Testemunha, enquanto realiza suas tarefas e deveres diários. Está focalizado em sua 
tarefa à mão com sua mente consciente, enquanto seu eu alma está radiando as 
tranqüilas vibrações da palavra-chave, que escolheu para o dia. Qualquer palavra que 
escolha sobre-iluminará seus pensamentos e se tornará muito consciente de como isto 
afeta sua realidade. 

Pensamentos negativos são tóxicos para seu corpo e bem-estar, da mesma forma que 
pensamentos positivos são curativos e autorizados. Sempre que seu mundo inclinar e 
sentir que não está no controle do que está ocorrendo ao seu redor, bravo coração, 
retorne ao Centro e busque a fonte de força e autorização dentro de sua Célula Divina. 
A Ativação das doze-dobras da Célula Divina, dentro de seu núcleo de coração, produz 
muitos presentes de autorização; porém, também o auxiliará na liberação de qualquer 
energia residual negativa do passado. Receba com prazer os desafios e os veja como 
oportunidades, para quando emergir do outro lado deste último pulo em consciência, 
outra faceta de sua Divindade está aguardando para integrar dentro de você. Peça e nós 
o auxiliaremos em todo esforço. Chame-nos e fortificaremos sua coragem e 
iluminaremos seus fardos. Saiba que os dias vindouros são resplandecentes com 
promessas, enquanto caminha o caminho dos mestres adiante de você. Derramaremos 
sobre você uma plena medida da radiação de nosso Deus Pai/Mãe. Você está entre os 
escolhidos e, em você, estamos bem satisfeitos. 
EU SOU ARCANJO MIGUEL e trouxe estas verdades para você. 

*MESCLANDO O PASSADO, PRESENTE E O FUTURO*
através de Ronna Herman

Mai, 2004 - Lição 78

Amado mestre, a humanidade está experimentando uma expansão em consciência, a 
uma taxa sempre acelerada, a medida que passa a um reino onde o tempo é fluido e 
maleável, e suas habilidades como co-criador estão se tornando mais poderosas. A 
espiral de ascensão está aproximando a Terra ao seu sol e ao seu devido lugar dentro de 
seu sistema solar e galáxia. Esses de vocês que se tornaram multidimensionais estão 
avançando mais plenamente para uma nova pessoa, como Seres espirituais/humanos 
autorizados. Já não poderá permanecer isolado em seu pequeno mundinho, pois a 



Terra, realmente, tornou-se muito pequena. Você está quase que instantaneamente 
ciente do que está ocorrendo nas áreas mais remotas do planeta, via seus noticiários da 
mídia e rede mundial (web). Poderia dizer que agora está sendo conectado para Rede 
Cósmica de consciência, pela qual está aprendendo mais sobre sua linhagem, de onde 
veio, qual foram suas experiência em encarnações terrestres anteriores, qual foi o Plano 
Divino para este universo e, o que o futuro reserva para você e o planeta Terra. 

Através de nosso mensageiro, temos transmitido milhares de mensagens pessoais por 
anos, para as queridas almas de muitos países e de todos os caminhos de vida, 
indivíduos que estão nos mais variados níveis de despertar espiritual e assim, cada 
mensagem foi programada para lhes dar informações pertinentes à suas linhagens, seus 
passados e o encorajamento para o futuro. Contamos a cada um de vocês que já 
experimentaram o processo de ascensão por muitas vezes anteriormente e que seus 
sonhos mais sublimes e visões são originados de memórias do glorioso passado. Não 
pode nem mesmos ter a menor imaginação de tudo o que tem sido e experimentado ao 
longo de muitas eras de tempo. Muitos mais estão no ponto de integração com o 
Espírito, pelo que estão começando a receberem suas próprias mensagens dos reinos 
elevados, e é como deveria ser. É hora de parar de dar seu poder para outra pessoa, 
alguém a quem pense ser mais sábio ou educado do que você. Amado, por favor, inicie 
o processo de limpeza das distorções ou estáticas que o estão impedido uma 
maravilhosa relação com seu Eu Elevado, seus guias e professores, seus auxiliares 
angélicos, de nós e no final das contas, de seu Próprio Deus. 

Durante anos, demos-lhe todas as informações e ferramentas necessárias para esta 
realização e, uma vez mais, fazer um "atalho" para os reinos além do véu e sua vidas 
mudarão para sempre. Nós o encorajamos para que meditasse dentro de sua Pirâmide 
de Luz por algum tempo. Peça e nos uniremos lá a você, e questione aquilo que vai em 
sua mente e coração. Ouça silenciosamente por algum tempo e embora possa não 
receber as respostas instantaneamente, elas virão. Se persistir em seus empenhos e 
prática de "tele-pensamento" conosco, o caminho será aberto e a conexão crescerá forte 
e mais forte, à medida que se torne mais hábil. 
Esboçaremos vários cenários, que serão somente uma minúscula porção das possíveis 
linhagens e experiências que teve em suas aventuras, ao longo do universo. Como 
saberá quais se aplicam a você? Saberá quando sentir como se uma descrição fora 
escrita somente para você. Saberá quando um "toque de anjo" subir por sua pele e o 
banhar com uma onda de recordações. Saberá quando sua intuição lhe falar, "SIM". 
Para os que sentem uma conexão íntima para a Terra, a flora e fauna, os lagos, rios e as 
montanhas, é bem possível que externalizem-se como uma individual Faísca de Divina 
consciência do grande Reino Angelical Dévico. De pura, cristalina substância de Luz, 
você auxiliou a criar muitos maravilhosos e paradisíacos mundos. Teve grande deleite 
co-criando coisas de grande diversidade e então, experimentando aquilo que tinha 
criado, sim, esteve entres esses que auxiliaram na criação do pequeno planeta chamado 
Terra. A tarefa atribuída ao reino Devico e Elemental é a de sobre-iluminar e nutrir o 
reino da natureza, as árvores, plantas e belas flores, como também as montanhas, lagos, 
rios e oceanos. São também responsáveis pelos elementos do fogo, ar, água e terra. São 
o que é chamado Semeadores Estelares, o que significa que a Terra não é o seu 
verdadeiro lar. Algumas de suas mais joviais recordações são desses tempos mágicos, 
quando a humanidade estava sintonizada para o querer do Criador. Muitos são aquilo 



que é chamado Porteiros dos Sete Raios da consciência Divina. Ajudou as novas almas, 
que estavam destinada a encarnarem na Terra, enquanto elas avançavam através dos 
sete reinos da Divina consciência. Assim fazendo, a você foram dados sete-facetadas 
energias cristalinas dentro de seu centro de coração, que o habilita no auxilio a outras 
refinadas e equilibradas virtudes dos Sete Raios, de forma que eles possam curar seus 
recipientes físicos e iniciarem a construção de seus belos corpos de Luz, uma vez mais. 
Este núcleo de energia é diferente daquela Célula Divina do Criador, na qual foi ativado 
ao tempo de seu nascimento e cresceu forte a medida que amadureceu em consciência 
espiritual. Sua Célula Divina permaneceu dormente até que alcançou um certo nível 
vibracional, que permitiu ao seu Eu Elevado radiar o apropriado padrão de Luz, que 
ativou suas Doze-dobras da Cristalina Célula Divina. Muitos foram curadores em vidas 
passadas e tem escolhido ou se sentem atraídos para as modalidades de curas de 
alguma forma nesta vida. 

Muitos são da linhagem do grande Ser chamado Senhor Melchizedek, que incorpora e 
transmite a sabedoria do Criador. Ele é um Deus Cósmico de Luz, preside e dirige o 
vasto Sacerdócio de Luz. Sempre houve o que é chamado um Sacerdócio de 
Melchizedek na Terra, composto de pessoas que tem a habilidade para produzir as mais 
relevantes informações espirituais, para esses em todas as culturas e raças. Pedimos a 
todos que estudem a sabedoria dos ensinamentos que produzimos e estão apresente 
para esses ao seu redor, de forma que eles melhor entendam. Primeiro deve ensinar 
pelo exemplo e então as pessoas desejarão e estarão dispostas a ouvirem aquilo que tem 
para dizer. Comece onde está, de qualquer pequena forma. Assista como sua sabedoria 
e habilidade se expandem e a medida que fica mais confiante, seu mundo particular 
mudará, dramaticamente, para melhor. 
Todos têm viajado ao longo do universo, experimentando e aprendendo a criar em 
harmonia com o Divino Querer de nosso Deus Pai/Mãe. Muitas passaram longo tempo 
em galáxias distantes, em civilizações onde a mente foi honrada e reverenciada. Por 
eternidades, você criou muitas coisas maravilhosas, enquanto aprendia a usar seu 
poder de mente e moldar a primordial energia cósmica em forma. Você poderia ser 
chamado "arquiteto cósmico" pelas perfeitas formas-pensamento e visões, que estão 
codificadas dentro de sua estrutura cerebral, de forma que você e esses iguais a você 
pudessem auxiliar o poderoso Elohim e os grandes Construtores de Formas a criar 
muitos maravilhosos sistemas estelares, galáxias e planetas, inclusive o paraíso 
chamado Gaia (nome espiritual da Terra). Depois que assumiram formas física, a Terra, 
gradualmente, afundou na densidade e suas criações se tornaram distorcidas, 
produzindo medo, sofrimento e carência. 
Lembre-se, você é co-criador; então, querido, pedimos que focalize no amor, beleza, 
alegria e abundância, pois onde colocar sua atenção é para aquilo que está dando 
energia e é o que se manifestará. Está na hora para colher toda a sabedoria, sucesso e 
alegria que experimentou durante sua muitas curtas estadas na Terra, enquanto avança 
rapidamente no caminho da ascensão. 
Muitos são de linhagem angelical ou da linhagem de outros grandes Seres de Luz. Na 
próxima mensagens mensal daremos mais informações sobre sua hereditariedade e 
uma visão geral/descrição dos Raios Divinos (o primeiro, segundo e terceiros Raios), de 
forma que possa determinar, para si mesmo, qual É seu Raio de sobre-iluminação ou 
Divina Presença EU SOU. 



Você é muito mais poderoso do que percebe. Está somente começando a aceitar o fato 
de que pode depender somente de si mesmo e de seu julgamento, ao invés de permitir a 
outros tomarem decisões por você. Lembre-se, a Terra não é seu lar; está aqui somente 
em tarefa e a tarefa está chegando ao fim. É maravilhoso assistir enquanto você acessa e 
utiliza todos os presentes e sabedoria que tem armazenado em sua estrutura cerebral. 
Vastíssima é a experiência que tem para utilizar, não somente de suas curtas estadas 
nos reinos elevados, mas também de suas experiências terrestres. Avidamente, sempre 
se ofereceu como voluntário para uma nova tarefa, não importando o grau de 
dificuldade ou complexidade. A maioria de você teve muitas vidas na Lemuria e 
Atlântida, aprendendo a manifestar na expressão física, do projeto que levavam dentro 
de sua mentes, e muitos estavam na forma física em tempos anteriores e, também, 
quando da vinda do grande cataclismo final, que mergulhou, sob as águas, os 
remanescentes desses belos continentes. 

Para todos que estão no caminho da ascensão, esta é uma vida de equilíbrio, pelo qual 
está buscando trazer em harmonia todas as facetas de seu Ser. Profundamente dentro 
de você está ciente de quão importante é honrar e integrar sua natureza feminina, o 
benévolo, intuitivas, criativas e internamente focalizadas energias, como também, 
desenvolver e utilizar seus atributos masculinos. Esforce-se para ser forte, contudo 
gentil, dinâmicos e externamente focalizado, enquanto acessa sua intuição interior. É 
hora para perceber que você é muito mais do que somente a identidade que escolheu 
para esta vida. Está recebendo uma oportunidade para integrar as múltiplas facetas de 
si mesmo, e assim fazendo, começara a ver quão verdadeiramente poderoso e sábio é. 
Todas suas tentativas, testes e aparentes fracassos fizeram o brilhante, lindo Ser 
Espiritual que é hoje. Quando ensinar, é importante que ensine de experiências. Pelo 
seu exemplo, demonstre a outros como podem superar qualquer obstáculo, e que eles, 
tal qual você, pode triunfar sobre qualquer adversidade. Saiba que tem experimentado 
as positivas e as negativas facetas de todos os Raios, superando diversos testes e 
passando por muitos testes de iniciações. Pedimos que ensine a outros como avançar ao 
longo do pântano da ilusão, dor e limitações da terceira/quarta dimensões. 
Em muitas vidas, sentiu uma grande responsabilidade por esses ao seu redor e, 
frequentemente, sentiu que suas próprias necessidades não estavam sendo satisfeitas. 
Pedimos que busque internamente por validação de seu valor próprio, pois é lá onde 
encontrará o que busca. Amado, saiba que é merecedor de amor e de relações 
amorosas, mas concentre primeiro em si e prometa-se que deste momento, começará a 
fazer aquilo que o excita e traz alegria, pois nisto consiste sua missão e como pode 
melhor servir. A medida que traz alegria para sua vida, outros notarão e começarão a 
seguir o seu exemplo. A medida que começa a ativar esta fonte de poder, mais e mais, 
ativará aquilo que é necessário para outros despertarem, curar feridas emocionais e os 
auxiliar a despertarem para os sussurros do Espírito. Desta forma, pessoas amorosas 
serão atraídas a você, que validarão seu mérito. Enquanto que focaliza em seu 
crescimento de alma, começará a radiar energias de amor e totalidade, atraindo pessoas 
que lhe refletirão aquele amor. 

Nos reinos elevados, todos vocês são guerreiros de paz em minhas Legiões de Luz. Lá 
todos são andróginos, um perfeito equilíbrio dos atributos masculinos e femininos do 
Criador. Também é tempo para recordar-se que prometeu ser nosso representante no 



plano físico de existência e permitir as refinadas freqüências da Divina Luz fluir através 
e externamente a você, para dentro do mundo. 
Pressinta a dourada Luz branca do Criador radiando abaixo, via sua Divina Presença 
EU SOU, através de seu chacra coroa, iluminando sua coluna espinhal, tal qual um 
brilhante tubo fluorescente, antes que irradie a energia para baixo, através de seu 
chacra raiz, para a Terra. Então, veja-a espiralando da Terra, para cima, através de seu 
sistema de chacras e saindo de seu plexo solar. Com sua intenção, veja-a fluindo o 
caminho da estrutura de grade linear e centros de chacras (centros cristalinos) da 
Terra, assim limpando, equilibrando e harmonizando, aliviando o estresses e curando 
seu planeta mãe, para que ela retorne à sua primitiva beleza. Todos são necessários 
como comutadores e transmissores desta refinada energia, auxiliando a Terra e a 
humanidade a avançarem através deste importante tempo de transição. Este é o por 
quê estou chamando minhas legiões, reunindo-as uma vez mais, e fazendo minha 
presença conhecida, pois você tem uma parte importante a desempenhar no grande 
drama que está se desenrolando na Terra. 

Se ler essa mensagem e ressona para as verdades contidas nela, esteve no caminho da 
iluminação por muitas vidas. Sabemos que suas lições foram difíceis, mas o honramos 
por manter a faísca do Espírito ardendo brilhante dentro de seu coração/alma. Temos 
contado que é tempo para que concentre e cultive todas as virtudes e atributos dos Doze 
Raios da Divina Consciência, de forma que possa ser, verdadeiramente, um exemplo 
vivo daquilo que ensinar. 
O Divino descontentamento que tantos estão sentindo e os sintomas de desconforto 
físico, que ocasionalmente, experimenta são todos partes do acelerado processo 
transformacional em você está no meio. Ouça seu Corpo Elemental (sua profunda 
mente subconsciente), enquanto se esforça para trazer todas as facetas de seu Ser para 
a harmonia, uma vez mais. Como se esforça para cultivar sua mestria, asseguramos que 
você tem habilidades, que o surpreenderão, aguardado para serem encontradas, e como 
recomeça a recapturar seus sonhos e manifestar sua visão do paraíso, atrairá outros que 
desejam aprender e relembrarem suas próprias missões/projetos Divinos. Recapture 
sua visão, precioso. Ela está aguardando. 
Quando aprende a acessar o portal galáctico de prosperidade e abundância, pode 
manifestar qualquer coisa que possa pressentir. Há muitas formas para realizar sua 
missão de vida. Primeiro elimine essas coisas, em sua vida, que não o trazem em 
alegria, então focalize nas coisas que o excitam e fazem seu coração cantar. Nisto está 
seu poder e sua magnificência. Durante esses tempos de grandes mudanças, você está 
recebendo uma oportunidade para ser um co-criador de beleza, bondade, paz e alegria, 
uma vez mais, tal qual você foi no princípio. Nosso amado Deus Pai/Mãe está radiando 
as Células de Novas Criações sobre a Terra, um abençoado presente que não esteve 
disponível por muitas idades. Tudo o que tem que fazer é ser corajoso o suficiente para 
declarar sua visão, então, através de sua intenção e ações, para o bem mais elevado de 
todos, permanecer focalizado e viver cada momento no melhor de suas habilidades, e 
então, assista como suas novas criações começam a desabrochar. Qual é o maior desejo 
de seu coração? O 
que o faria feliz? Qual é sua paixão? Quando tiver uma resposta clara para essas 
questões, saberá com certeza qual o caminho a seguir. Você está acessado agora mesmo 
o Divino Depósito de tesouros, que são seus por direito de nascença, assim ouse sonhar 
e se verá trazendo esses sonhos ao usufruto. Resplandeça a radiação que carrega dentro 



de seu coração/centro de alma, enquanto, gentilmente, fala sua verdade e compartilha 
sua sabedoria, e então, assista como os milagres se desdobram ao seu redor. 
Seu maior desafio, para esta vida, foi encarnar sobre a Terra e experimentar toda a 
grande diversidade do cosmos, dos mais baixos degraus na escada evolutiva, para o 
mais elevados atingíveis na expressão física. Sua meta final, juntamente com milhares 
de outros, foi estar preparado para auxiliar na orientação do retorno da humanidade ao 
caminho da Iluminação e, novamente, tornarem-se Seres espirituais/humanos. 
Reivindique sua mestria, crie sua própria visão do paraíso e, então, ensine a outros a 
fazerem o mesmo. Estamos em tempos de grandes mudanças, que foram profetizados 
por milhares de anos. Falamos que você está na vanguarda, foi bravo suficiente para 
sair e se afastar das crenças populares e da limitada consciência de massa da terceira 
dimensional. Permita a essas visões, que muitas vezes dançam em sua mente, virem 
adiante. Permita-se falar as palavras que estão, freqüentemente, na porta de sua língua. 
Você carrega dentro de si as refinadas freqüências vibracionais do futuro e pode fazer 
uma diferença. Atraia o Amor/Luz de Criação de seu Eu Divino, use o que necessita 
para trazer-se em harmonia e vibrante saúde e, então, permita ao seu gentil coração 
radiar a beleza de ardente energia amorosa para outros. Saudamos seu retorno ao 
nosso meio; querido, sentimos muito a sua falta. Permita-nos a ajuda-lo na realização 
de sua missão e o alimentar com nosso amor. 
EU SOU Arcanjo Miguel. 

*VOCÊ ESTÁ NO LADO VENCEDOR?*
através de Ronna Herman

Jun, 2004 - Lição 79

Amado mestre, o Criador e nosso Deus Pai/Mãe não tomam partido; eles amam a 
TODOS e todas as coisas incondicionalmente. Esses que estão sempre no lado 
vencedor, esses que pedem por seu mais elevado bem e pelo mais elevado bem para 
todos, e que são suficientemente fortes, aceitarão o resultado determinado por seus Eu 
Elevado, qualquer que seja, será o melhor para eles. Vence quando se alinha com o 
querer de seu Eu Divino e é bravo o bastante para aceitar, avançar e aprender através 
dos desafios, testes e experiências que são colocados diante de você. Aconteça o que lhe 
acontecer nunca será uma punição, é uma oportunidade para liberar as vibrações 
negativas que estão lhe impedindo de se tornar um mestre de Luz, que foi designado a 
ser. Quando foi externalizado do centro de coração do Criador, conscientizou-se que era 
uma faceta individualizada do Criador, soube que, para sempre, buscaria mais da 
perfeição de onde vinha. A cada vez que se refratou em uma menor faceta de sua 
Divindade, soube que estava deixando para trás outra parte de seu mais perfeito Ser. A 
jornada de retorno ao lar é o recolhimento dessas facetas de seu Eu Divino, é uma
jornada sem fim. 

É hora para todos recordarem que a Terra não é sua casa, você está aqui em missão. 
Muitos são de outros universos e muitos outros vieram de galáxias longínquas, algumas 
das primeiras criações neste jovem universo. É tempo para, os muitos fiéis guerreiros 



de Paz/Luz, saberem quão magníficos são e quão bravo foram ao responderem ao toque 
do clarim para descerem dentro da densidade deste experimente terrestre. Os eventos 
em seu sistema solar e na Terra estão rapidamente avançando e maiores mudanças 
estão ao largo. Então, é importante que focalize no que está certo em seu mundo e não 
se atualize com toda a negatividade e medo, que pairam nos ares. Expanda sua visão e 
se esforce para ver sua jornada terrestre somente como uma curta passagem dentro das 
mais diversas experiências ao longo deste universo. 

Em nossa última mensagem mensal, demos uma visão geral de algumas de suas 
principais linhagens ancestrais e prometemos mais informações, de forma que possa 
mergulhar em seu interior e validar por si mesmo, de que linhagem emergiu dentro de 
sua individual consciência. Há muito mais possibilidades do que podemos esboçar 
aqui; porém, listaremos algumas das linhagens predominantes para seu maior 
entendimento. Lembre-se, o PRIMEIRO, SEGUNDO e TERCEIRO RAIOS são os Raios 
Divino ou Raios de sua Presença EU SOU e cada um de você tem um desses Raios como 
seu principal ou Raio de sobre-iluminação. No próximo mês falaremos mais 
profundamente sobre os três principais Raios de Deus (também conhecido como sua 
Presença EU SOU). 

Muitos são de linhagem Angélica, pois carregam a Essência angelical dentro de seu 
DNA e coração/alma. Muitos são do PRIMEIRO RAIO, que é a minha linhagem e da 
SENHORA FÉ, que carrega os aspectos da Deusa do Primeiro Raio do Divino Querer e 
Poder, o Raio da Primeira Causa, o desejo por criar em nome do Supremo Criador e 
nosso Deus Pai/Mãe. Este Raio também carrega as energias/atributos de poder 
dinâmico, sinceridade de propósito, visão clara, verdade, valor e proteção. Muitos têm a 
habilidade para ajudar no refinamento das linhas da grade interna da Terra, como 
também na reativação dos grandes cristais sensíveis e, durante seus momentos de sono, 
vão à Dourada Grade Crística, que envolve a Terra, auxiliar na harmonização e 
purificação do planeta.. Uma de suas tarefas foi equilibrar seus atributos masculinos e 
femininos no físico, para permitir mais energia dinâmica do Primeiro Raio, para sua 
sobre=iluminação: Divino querer, poder dinâmico e desejo em auxiliar a recriar beleza 
e harmonia sobre o planeta Terra, como você também aumentou a compaixão amorosa 
e intuição de sua natureza feminina. Temos viajado juntos ao longo de eons de tempo e 
tivemos maravilhosas aventuras. Chame-nos e ajudaremos externalizar seu pleno 
potencial. 

Muitos são da linhagem do ARCANJO SOFIEL E SENHORA CONSTÂNCIA, que leva 
as energias do SEGUNDO RAIO, virtudes, aspectos e atributos de nosso Deus Pai/Mãe. 
Este Raio carrega as qualidades de iluminação, esclarecimento e as leis de causa e 
efeito, ou Carma, como é conhecido. O Nome Jofiel significa "A beleza de Deus", e ele 
freqüentemente serve sob a direção do Poderoso Metatron. O Segundo Raio é o mais 
predominante Raio Divino para a humanidade, nestes tempos. 

Há esses que são da linhagem do ARCANJO SAMUEL E SENHORA CARIDADE, que 
radiam as energias do TERCEIRO RAIO, virtudes, aspectos e qualidades de nosso Deus 
Pai/Mãe. Este Raio radia o poder que auxilia a humanidade aperfeiçoar e refinar seus 
corpos emocionais e carrega as qualidades de tolerância, paciência, unidade e cultura. 
Este é o Raio da inteligência ativa e muitos que nasceram sob este Raio se tornam 



pacificadores, intermediários ou buscam esforços artísticos. Samuel (Kamiel ou Camael 
- dependendo do idioma), é conhecido como "O que vê Deus". É um dos inspetores da 
Divina justiça e está ativo na Terra desde seu princípio. Muitos têm as energias do 
Terceiro Raio como sobre-iluminação, pois este é seu Divino Raio ou Presença EU SOU. 

Muitas queridas almas são da linhagem do ARCANJO GABRIEL, cujo nome significa 
"Deus é minha força", e SENHORA ESPERANÇA. Carregam as virtudes do Criador, 
qualidades e atributos do QUARTO RAIO de pureza, claridade, humildade, 
comunicação e equilíbrio. Este Raio é muitas vezes descrito como o Raio da Beleza e 
Harmonia, atingidos através do conflito. Esses que levam este Raio como seu raio de 
alma tem a habilidade segurarem o original plano Divino para a manifestação física, e, 
quando usando o pleno potencial destas maravilhas energias, freqüentemente se 
tornam arquitetos, engenheiros, construtores com inovadora percepção e criadores de 
novas idéias ou insistentes empreendedores artísticos de algum tipo. 

Há muitos na Terra, neste momento, que são da linhagem do ARCANJO RAFAEL, cujo 
nome significa "Deus é a cura", e o arcanjo feminino SENHORA MARIA, muitas vezes 
conhecida como a Rainha do Céu. Rafael e Maria carregam as virtudes do Criador, 
aspectos e atributos do QUINTO RAIO da ciência de precipitação, generosidade, 
obediência as vocações, consagração e cura. Estes dois resplandecentes Seres são 
predominantes nesta galáxia, nestes tempos, especialmente na Terra, enquanto 
produzem, na magnificente força do amor de nosso Deus Mãe Seres, a reunificação com 
o querer/poder de nosso Deus Pai e dentro de cada um de vocês. 

Tem esses que são da linhagem do ARCANJO URIEL, que significa "Fogo de Deus" e a 
SENHORA GRAÇA. Eles carregam as virtudes do Criador, qualidades e atributos do 
SEXTO RAIO de devoção, perdão, misericórdia, graça e fé. Uriel é freqüentemente 
referenciado como a Pomba da Paz, pois este é o Raio de paz, tranqüilidade e 
devocional adoração a Deus. Esses que carregam o Sexto Raio como seus reios de alma, 
freqüentemente, sentem o chamado para se tornarem curadores, padres, ministros ou 
de alguma forma "servir" esses aos seu redor. Este é o Raio que o amado Jesus ativou e 
ancorou na Terra, em preparação para esses maravilhosos tempos de ascensão da 
humanidade para os elevados reinos da Luz. 

Muitos carregam dentro de seu coração/alma a essência do amado ARCANJO 
EZIQUIEL e da SENHORA AMETISTA; então, carregam as abençoadas energias da 
Chama Violeta de transformação, o SETIMO RAIO. Este é o Raio da Ordem 
Cerimonial, a Chama Violeta de Transformação, de liberdade e purificação. O Sétimo 
Raio é o Raio de sobre-iluminação predominante para a Terra durante o próximo ciclo 
de dois mil anos. O Primeiro Raio de Divino Querer para Criar é novamente o segundo 
mais poderoso Raio Divino, durante estes evolutivos tempos de grandes mudanças. À 
medida que você, o co-criador, transforma, equilibra e harmoniza as distorcidas 
energias, dentro e ao seu redor, tem disponível toda a força e poder do Primeiro Raio 
do Divino Querer e Poder, para criar novas e maravilhosas coisas. 

Durante estes tempos de grandes mudanças evolutivas, muitas almas sábias, antigas, 
concordaram em encarnarem na Terra para ancorarem as mais elevadas, raras e 
especiais freqüências de Luz, com que a Terra e a humanidade estão sendo 



presenteadas. Essas poderosas almas são da linhagem do amado ARCANJO 
METATRON. Este magnífico Ser é chamado a "Luz de Deus" e sua energia é tão 
impressionante que somente durante esses anos recentes a Terra e a humanidade 
ficaram prontas para receber em plena medida deste virtuoso presente de Amor/Luz, 
uma vez mais. A Ordem dos Serafim (Coro Celestial), está sob a tutela do Amado 
Metatron. Esta ordem é a mais próxima, de todas no céu, ao trono de nosso Deus 
Pai/Mãe e radia o elemento do Fogo, via Primeiro Raio do Divino Querer por Criar. 
Desejamos que saiba que não é fácil ser um "Anjo Terrestre". O Amor é o combustível 
dos Seres Angelicais e muitos de vocês têm acreditado que se amarem o bastante, 
outros poderiam ama-lo em retorno. Você está aprendendo a fixar limites e valorizar-
se, pois sem um senso de auto-valorização não pode acessar o pleno Divino Amor do 
Criador, que é seu por direito de herança. 

Muitos são o que poderia ser chamado de os originais pais da Terra, pois carregam 
dentro de seus DNA as codificações para algumas das originais raças raízes colocadas 
na Terra. Quando uma nova raça foi introduzida na Terra, você e esses iguais a você 
foram codificados com os atributos e características da nova raça; então poderiam ser 
os exemplos, liderando e supervisionando as novas almas que encarnam naquela raça. 
Então, você tem empatia por todas as raças e culturas, vendo a similaridade em todos 
ao invés das diferenças. Sente as almas deles ao invés de suas aparências ou 
personalidades externas. Muitos são os zeladores dos santos inocentes, agora lutando 
na dor e ilusão da terceira dimensão. Dê-lhes sábio aconselhamento, amado e os 
alimente com sua natureza amorosa, enquanto os ajuda a despertarem para a gloria do 
futuro e para a sabedoria de seus Eu Elevados. 

Um seleto número de vocês foi escolhido com parte acompanhante da corte real 
Kumaras, cuja tarefa foi vir a Terra e criar um magnífico templo e residência para o 
amado Sanat Kumara, que seria, eventualmente, a sobre-alma para o planeta Terra. 
Esta morada seria moldada tal qual seu palácio em Vênus, de forma que não se sentisse 
só enquanto realizava o supremo sacrifício deixando sua amada Senhora Vênus e sua 
terra natal para servir na Terra. Todos sofreram muito e o templo foi por duas vezes 
destruído por forças negativas externas. Finalmente, foi completado na área hoje 
chamada de Deserto Gobi. Era realmente maravilhoso de ser contemplado e todos 
vocês desfrutaram os frutos de seus trabalhos, por milhares de anos. Então veio o 
tempo, como a Terra mergulhou na densidade, que as elevadas energias vibratórias de 
Shamballa, como foi chamada, já não poderiam ser sustentadas na Terra. A cidade 
branca/dourada foi inteiramente elevada para a quinta dimensão, tornando-se invisível 
para esses com olhos humanos (esses que não podem ver dentro das freqüências 
elevadas). Está lá, como ponto radiante e belo, como sempre e é tão real como qualquer 
coisa no plano terrestre. 

A maioria dos jovens, que agora nascem na Terra, estão entre os protótipos e 
precursores para a vinda da nova raça Raiz Dourada. Possuem, armazenadas dentro de 
suas estruturas cerebrais, muitas habilidades maravilhosas e sabedoria. Algumas 
pessoas estão denominando esses que nasceram nesta última metade de século 
terrestre como a raça Índigo, as crianças cristalinas ou douradas. O que elas são é 
velhas, sábias almas, que concordaram em vir para a Terra demonstrarem, agora aos 
seus anciões e a humanidade, o verdadeiro caminho, que foi preparado pelos bravos 



que reconheceram suas Divinas Missões e iniciaram o processo de reunificação. Muitas 
destas queridas almas não tiveram muitas encarnações na Terra, então, nem sempre se 
ajustam bem ao corpo físico e ao ambiente terrestre. Muitas possuem uma natureza 
muito sensível, e também têm mais perspectiva intuitiva do que a maioria, assim não 
entendem a hipocrisia e distorções da verdade que encontram. O maior desejo delas 
está em mudar o sistema de crença das massas dos países onde estão nascendo dentro 
da forma, para que outros não tenham que experimentar a dor e ilusão da 
terceira/quarta dimensões. Como bravas e corajosas que são, pisaram a frente e 
concordaram em demonstrar a humanidade o "caminho da verdade". 

Dizemos a cada um de vocês, por favor, estejam conscientes que antes que encarnassem 
em suas presentes formas corporais, sabiam que esta seria a mais importante vida que 
poderiam passar no planeta Terra. É tempo para trazer todas as facetas de sua 
existência para a harmonia, reconhecer e curar seus corpos mental e emocional, para 
equilibrar o poder, querer e a dinâmica de sua natureza masculina com a educação, 
intuição, foco interior de sua natureza feminina, mas o mais importante de tudo está 
em permitir-se amar e ser amado incondicionalmente. 

Querido, em muitas vidas sentiu uma grande responsabilidade por esses ao seu redor e, 
freqüentemente, sentiu que suas próprias necessidades não estavam sendo atendidas. 
Pedimos que busque interiormente por validação de seu valor próprio, pois é onde 
encontrará o que procura. Todos possuem maravilhosos Pacotes de Iluminadas 
informações armazenadas dentro de suas estruturas cerebrais somente aguardando 
para serem cultivadas/reivindicadas e então, trazidas à expressão física. Quais são os 
seus maiores sonhos? Qual é sua paixão? À medida que aprende a acessar o portal 
galáctico de prosperidade e abundância, pode manifestar qualquer coisa que possa 
antever. 

Permita que o amor que sentimos por você curar, nutrir e fluir através de você e então, 
compartilhe esses abençoados presentes com esses ao seu redor. Nunca se sentirá só e 
começará a atrair outros que refletirão seu senso de valor próprio, de volta a você. Seu 
futuro é construído através de um desejo, um pensamento e um passo de cada vez. 
Estaremos sempre próximos para auxilia-lo na criação sua versão de paraíso na Terra. 
Volte-se interiormente e reivindique seu Divino Direito de Nascença e peça para 
conectar-se com seu Divino antepassado. Estamos aguardando seu chamado. Saiba que 
é muito e profundamente amado, EU SOU Arcanjo Miguel. 

*UMA NOVA FASE DE CRIAÇÃO ESTÁ A CAMINHO*
através de Ronna Herman
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Amado Mestre, é de imensa importância que entenda: todas as facetas de Criação, a 
nivel universal, descem através de todas as dimensões e especialmente vocês, os 
residentes do planeta Terra, estão no meio de mudanças evolucionárias sem 
precedentes.

Em múltiplas formas temos explicado os Doze Raios de Criação que radiam o amplo 
espectro de Luz, contendo as virtudes, qualidades e atributos de nosso Deus Pai/Mãe, 
ao longo deste universo. Agora desejamos falar-lhe, como parte do Divino plano para 
nova Criação e expansão, nos foi dado permissão para relatar novas informações sobre 
os Raios e como eles o afetarão no futuro. Temos dito que todas as coisas neste 
universo estão em um constante estado de mudança e isto é especialmente verdadeiro 
para você, como Ser humano. Sim, tudo está espiralando, para cima e para fora, até os 
multi-universos dentro do Omniverso. Você poderia dizer que este universo está 
chegando a maturidades, da mesma forma que você está se tornando um adulto 
espiritual e está recuperando as múltiplas facetas de si mesmo. TODA a Criação está 
realizando um gigantesco pulo a frente, à medida que as pulsações do núcleo de coração 
do Supremo Criador tocam e penetram todas as facetas de Si Próprio, das menores para 
as maiores. Esta é a forma, foi no Princípio e será uma vez mais, à medida que o seu 
universo assume seu devido lugar no Divino Plano Omniversal: pedimos que pressinta 
dois magníficos Raios de Luz brotando do centro coração/mente do Supremo Criador, 
ao que chamaremos o núcleo universal de toda Criação. O Primeiro Raio que radiou foi
um magnífico RAIO DOURADO, contendo todas as Faíscas ou sementes de Criação. 
Irradiou poder além de qualquer coisa que possa compreender, compunha-se de 
pulsações, empurrando-avançando energia com um imediato, insaciável desejo, o 
Divino Querer por expandir e criar novamente. Este foi o Raio Pai, freqüentemente 
chamando A Primeira Causa. 

O Segundo Raio foi um luminescente RAIO PRATEADO, tão poderoso quanto o Raio 
Dourado; porém, era de uma cultivada natureza receptiva e refletiva. Foi focalizado-
interiormente, intuitivo, criativo e compassivo. Foi o Raio Mãe, o útero de toda Criação. 
O Raio Mãe continha a sabedoria necessária para manifestar tudo o que já foi ou que 
será criado ao longo do Omniverso. O Raio Pai supria a energia, o desejo e o Divino 
Querer por criar, e o Raio Mãe supria a sabedoria e a incubadora cósmica para criar e 
produzir todos os novos SÓIS de Criação. 

O Raio Dourado e o Raio Prateado reuniram-se e criaram o Terceiro Raio, que conteve 
o pleno espectro de cores, as virtudes e qualidades, das quais todos os sub-raios 
radiam. Poderia ser chamado o RAIO SOLAR (o Raio dos filhos e filhas de Criação). 
Este Raio brotava com um desejo por sabedoria e experimentar Criação, em todas as 
formas possíveis. Carregando os impulsos da "inteligência ativa" e o desejo por 
manifestar nos reinos da fisicalidade. 

Os Raios Dourado e Prateado emitiram as formas pensamentos e as energias dinâmicas 
necessárias para criar o Grande Sol Central para este universo e deu a dois 
maravilhosos, radiantes Seres, de origens Omniversal, a grande honra de presidir sobre 
este novo universo, como nosso Deus Pai/Mãe. Através deles, os Raios Dourado e 
Prateado supriram o Amor/Luz e a primordial substância de força vital necessária a 
manutenção, criação e expansão deste jovem universo, ao longo destas eternidades de 



tempo. Em perfeita harmonia e seguindo os padrões e planos dados pelos Raios 
Dourado e Prateado, nosso Deus Pai/Mãe, emitiram os doze grandes Raios e os doze 
magníficos Seres, que seriam portadores e fornecedores de todas as virtudes, 
qualidades e atributos necessários para esta experiência universal. 

Porque este seria um universo de grande diversidade, foi decretado que cada Faísca, ou 
faceta de Criação, deveria escolher como seu Raio Divino ou Raio predominante um 
dos dois, ou o Primeiro Raio do Divino Querer e Poder, ou o Segundo Raio de 
esclarecimento/sabedoria, aprendendo as leis de causa e efeito, como uma parte do 
processo criativo, ou o Terceiro Raio de inteligência ativa, a habilidade para incorporar 
e usar os dois primeiros Raios efetivamente dentro da expressão física. Então, quando 
estava em seu radiante, magnificente Ser, a nível universal, você escolheu qual Raio 
experimentaria como sua cobertura para suas aventuras co-criativas neste universo. 
Isto foi chamando sua Monada ou sua Presença EU SOU, em antigos ensinamentos, e 
os impulsos, qualidades e atributos de seu Raio Divino tem lhe afetado, a muitos graus, 
em todas as experiências ao longo das suas curtas jornadas universal e, também, em 
todas suas vidas na Terra. Sua principal tarefa foi trazer a frente os atributos positivos 
de seu Raio Divino, enquanto superando os atributos negativos, que são o resultado do 
inadequado uso/abuso dos poderes daquele Raio. Cada um de vocês tem, dentro de si, 
todas as energias dos Raios e elas lhe afetam em alguma medida. Uma das suas 
principais lições de vida está em trazer todas as qualidades e atributos dos Raios em 
harmonia, uns com os outros. Os Sete Raios foram infusos dentro dos sete principais 
chacras, dentro do recipiente físico, de tal forma que pudesse ter acesso direto a essas 
maravilhosas energias ao longo de sua linha de vida, que é freqüentemente chamando 
de Ponte Arco-íris de elevada consciência. Os sete chacras poderiam também ser 
chamado "centro mental/emocional" e se tornaram a ruína/veneno da humanidade por 
todos as negativas, conflitantes formas pensamentos e impulsos que você tem aceito 
como sua verdade, ao longo de muitas vidas. 

O caminho foi preparado a nível universal para esses tempos, que agora estão sobre 
nós. Grande número de vocês responderam aos muitos chamados da trombeta, que 
foram enviados ao longo dos tempos. Você é alma valente e ousada. Assumiu grandes e 
diversificadas tarefas, teve muitas grandes aventuras, enquanto aprendia criar, como 
também, experimentar o que tinha ajudado a criar, a medida que descia ao longo dos 
níveis multidimensionais. 

Falamos de como, até um nível universal, grandes números de vocês foram chamados 
juntos, envolvidos em uma luminescente esfera de Luz, então, foram codificados com 
as informações/vibrações necessárias para uma particular/especial missão. Havia 
aquilo que poderia ser chamado um "gatilho de tempo", que seria ativado em um tempo 
particular e que criaria impulsos de ansiedade ou um Divino descontentamento, para 
cumprir aquela especial missão, qualquer que pudesse ser. Falamos como muitos são 
conduzidos para congressos, seminários ou eventos especiais por causa de um intenso 
desejo, um chamado, até mesmo se você pode não estar ciente do que foi (ou é). 
Alguma coisa o cutuca , e outra vez novamente, você deve responder o chamado. Está se 
reunindo com sua família de alma, com seus companheiros de tarefa e com esses com 
quem viajou ao longo de eternidades de tempo. Esta é uma reunião de proporções 
monumentais. 



Também até a um nível universal, haviam outros seletos grupos reunidos e envolvidos 
dentro de uma luminescente esfera de Luz. Estes eram sábios Seres de cada dos três 
Raios Divinos, a que foi pedido ser uma parte de outra exclusiva missão. O plano para 
esses Seres foi de serem infusos com todos os atributos, virtudes e qualidade de todos 
os três Raios Divinos, de forma que durante suas jornadas através do universo e 
durante cada de suas muitas encarnações na Terra, poderiam mudar os Raios Divinos e 
experimentar a exclusividade das qualidades dos Raios de suas coberturas. Este foi um 
grande presente, mas também um grande fardo para alguns, para que dentro desses 
grupos você pudesse encontrar esses que são capazes de ser ou se tornarem tantas 
coisas diferentes, eles freqüentemente não decidem o que desejam ser ou fazer. Eles são 
muitas vezes chamados "Um especialista de todos os ofícios, mas um mestre de nada". 
Eles são freqüentemente rasgados com muitas escolhas e, como um resultado, alguns 
nunca tiram proveitos dos muitos talentos e oportunidades diante deles. Pode também 
conhecer pessoas que tem múltiplos talentos e habilidades para sobrepujar qualquer 
coisa que coloquem diante de suas mente; eles usufruem plenamente os presentes 
oferecidos e se tornam os que avançam adiante e deixam rastros flamejantes para 
outros seguirem. Como com todo grande presente vem uma correspondente 
responsabilidade e muitas queridas almas não tiram vantagem da maravilhosa 
oportunidade para serem um demonstrador e um pioneiro no caminho. Porém, é este 
grupo de almas que tem colocado as bases ou os padrões vibracionais para o futuro, 
para o que está começando a tomar lugar na Terra agora. 

Todos têm ouvido falar sobre as crianças Índigo, as crianças Cristal, o que chamamos 
Pessoas Douradas do futuro. Todas estas crianças estão nascendo (ou nasceram) com 
todos os três Raios Divinos disponíveis dentro do Diamantino Núcleo da Célula Divina, 
profundamente dentro de seus Centro de Poder Solar. É verdade que um dos Raios 
Divinos é, provavelmente, mais predominante dos que os outros dois; porém, eles têm 
acesso a todos os três e o mais provável é que usem essas qualidades em um modo 
intercambiável, no futuro. Em outros, este não é o caso, como todos os três Raios 
Divinos são ativos e funcionando dentro desses especiais, sábios jovens Seres. Está é 
outra razão por que muitos dessas jovens almas estão se rebelando ou não se 
conformam com as "velhas regras e orientações", pois eles vêem e sentem as injustiças, 
distorções, mentiras e falácias que estão sendo colocadas diante de seus pais e 
sociedade. À medida que eles amadurecem, serão uma principal força a ser considerada 
e implementarão as mudanças que você, a vanguarda, tem plantado as sementes e 
estabelecido o palco durante todos esses anos passados. 

Além disto, um dos benefícios da ativação de seu próprio Núcleo Diamantino da Célula 
Divina é que lhe dá acesso a todas as virtudes, qualidades e atributos dos três Raios 
Divinos, como também ao especial padrão vibracional de todos os sub-raios. Este é um 
dos maiores presentes que está sendo oferecido a você, como parte do avançado 
processo de reunificação. 

Falamos por diversas vezes antes, que o Criador está agora tomando uma parte ativa no 
processo criativo, e que os especiais padrões vibracionais do Supremo Criador estão 
agora chegando a Terra e disponíveis para a humanidade, para esses que estão prontos 
para aceitarem mais este maravilhoso presente. Avançando seu entendimento, 



desejamos que compreenda que o magnífico RAIO DOURADO, o Pai Criador, e o 
primoroso RAIO PRATEADO, a Mãe Criadora, são agora ativamente presentes dentro 
de sua galáxia, sistema solar e na Terra. 

O Raio Prateado, a energia da Deusa, assumiu a primeira posição, pois sua radiação 
está preparando esta galáxia para o processo do novo nascimento. Ela está preparando 
o "útero da nova Criação" em preparação para a nova Galáxia Dourada do futuro. Todos 
vocês, os Semeadores Estelares que tem fiel e diligentemente permanecidos no curso, 
estão provendo a sabedoria de suas experiências, de suas muitas curtas estadas no 
físico dentro deste universo. A você está sendo ofertado uma rara oportunidade para 
tomar uma participação ativa no processo criativo, que agora está em progresso. 
Lembre-se, falamos que todo o sucesso, todas as maravilhosas experiências (padrões 
vibracionais) que teve estão sendo colhidos e serão colocados nos registros cósmicos, 
para futuro uso. Todas dores, sofrimentos, fracassos e experiências negativas serão 
transformadas em neutra, primordial substância de força vital, para serem reusadas 
novamente em algum tempo futuro. Tudo será como um sonho ruim que se esvai de 
sua memória, para logo ser esquecido. 

Você tem ouvido sobre as muitas ordens dentro da Hierarquia e desejamos que saiba 
que uma nova ordem foi formada. É A ORDEM DA DEUSA/O RAIO PRATEADO, todos 
estão convidados para unirem-se. Não importa se está em um corpo masculino ou 
feminino, pois no reino onde verdadeiramente reside, você é um andrógino e contém 
todas as virtudes e qualidades de nosso Deus Pai/Mãe. Tudo o que tem que fazer é abrir 
seu coração/alma para receber o presente do Amor/Luz do Raio Prateado e afirmar: 
“Eu serei um valioso e verdadeiro portador da Luz do Criador. Estou pronto para 
receber o amor, compaixão e sabedoria da Deusa e do Raio Prateado. Eu peço que todas 
as qualidades e virtudes dos três Raios Divinos sejam plenamente ativados dentro de 
meu Diamantino Núcleo da Célula Divina. Eu reivindico meu Divino Direito de 
Nascença agora. ASSIM SEJA E ASSIM É!” Alegramo-nos com você e somos muito 
agradecidos em trazer-lhe estas alegres noticias. Somos seus constantes e amorosos 
companheiros e, em você, estamos bem satisfeitos. 

EU SOU Arcanjo Miguel. 

*SAINDO DA RODA DO CARMA E ENTRANDO EM UM ESTADO DE GRAÇA*
através de Ronna Herman

Ago, 2004 - Lição 81

É um dos tempos mais maravilhosos para todos nós, um despertar que aguardamos 
desde daqueles tempos no místico passado, quando você se fragmentou e viajou, em 
sua própria missão especial em nome de nosso Deus Pai/Mãe, para dentro do 
desconhecido. Além das forças angelicais e dos grandes Seres de Luz, há muitos 
membros de sua família de alma presentes em suas reuniões e muitos que permanecem 
com você durante suas horas de sono, quando plana as elevadas dimensões, em seu 
corpo astral ou veículo de Luz. Eles aguardam para que alcance um certo nível de 



despertar de forma que também possam iniciar o desempenho de seus papéis nesta 
grande marcha para a Nova Era. 

Há tanto em andamento que você não entende e é importante que saiba que não tem 
que entender tudo o que está ocorrendo em seu mundo e nos reinos elevados. Necessita 
somente estar ciente do desempenho de sua pequena parte e não intencionamos 
diminuir a importância de sua missão; porém, você é somente um pequeno fragmento 
dentro de trilhões de fragmentos que estão profundamente envolvidos no processo de 
transformação. Seja como for, você ainda tem uma parte integrante a desempenhar no 
plano Divino, pois ele não estaria completo sem você. Você é uma jóia facetada do 
Criador, com ilimitados presentes e talentos interiores, aguardando para serem 
produzidos e manifestarem no reino da fisicalidade. Você é uma cintilante gota de 
Divindade dentro do oceano da vida. 

Já lhe contamos isto anteriormente, mas desejamos coloca-lo firmemente dentro de sua 
mente: você teve muitas grandes e maravilhosas experiências desde que brotou dentro 
de sua individualizada consciência, como uma faceta do Criador. Auxiliou a criar 
sistemas estelares, galáxias, sistemas solares e planetas, como ajudou na maravilhosa 
tarefa de ativar a Luz dentro da escuridão das profundezas, o grande vazio. Não temeu 
a escuridão, pois sabia que era somente a ausência de Luz e que estava pleno com puro 
potencial não manifestado. Aceitará agora o fato que seu lado sombrio também está 
repleto com potencial não manifestado, somente aguardando para que você o preencha 
com Luz? É também parte de sua missão auxiliar seu planeta anfitrião, nestes tempos 
críticos, a curar seu lado sombrio e retornar a harmonia, para retificar toda a perigosa 
devastação que a humanidade produziu ao longo dos tempos. Você, o Iluminado 
guerreiro de paz e harmonia, tem a habilidade e as ferramentas para ajudar a criar este 
milagre e isto deve ser iniciado e completado sem demora, para que diminua ou cesse 
os eventos cataclísmicos que estão agora proliferando o mundo. 

Tudo aquilo que teme e chama de diabólico, Satanás ou o diabo, todas essas coisas que 
tem alimentado com energia e tem permitido que o afete e controle, através de suas 
muitas encarnações, é realmente somente sua interpretação das energias negativas que 
a humanidade criou. As negativas formas pensamentos da consciência coletiva da 
humanidade não vieram do Criador, são criações errôneas da humanidade, só que isto 
resultou em medonhas circunstâncias que experimentou no passado e agora está 
experimentando em seu planeta. A lei universal de causa e efeito sempre foi uma regra 
inerente da Criação, onde todas as facetas da consciência do Criador devem 
experimentar daquilo que elas criam. A queda dentro da densidade foi uma má criação, 
através da qual seu campo aurico e forma corporal foram gradualmente permeados 
com as negativas vibrações do medo, culpa, vergonha, sentimento de indignidade e 
dúvidas, resultando na formação de um grande Conselho Cármico e a roda do carma. 
Você produziu com você, em cada vida, muitas formas pensamentos e qualidades 
positivas e negativas, que criou durante experiências em vidas passadas. Um dos 
mistérios da vida foi que muitas pessoas parecem levar vidas encantadas, nas quais 
quebram as leis universais e tem pouca ou nenhuma consciência, mas ainda ganham 
grande poder e riquezas, parecendo estarem acima da lei, enquanto outros tipos, 
pessoas adoráveis e honradas, parecem sofrer perdas e devastadoras tragédias ao longo 
de suas vidas. No passado, muitas vezes foram necessárias várias vidas para ver os 



resultados de ações presentes e, então, você não tinha ciência do que ocorrera em uma 
vida passada ou o que uma pessoa poderia experimentar em uma vida futura. Está 
assegurado que débitos cármicos do passado sempre devem ser pagos em uma vida 
futura, na forma apropriada decidida pelos membros do Conselho Cármico. 

O campo áurico de sua alma é vibrantemente visível nos reinos elevados e todos seus 
pensamentos, ações e feitos são/é registrados nos registros cósmicos. Antes de cada 
nova encarnação, seus guardiões, professores e os membros do Conselho Cármico 
auxiliam na decisão das particularidades de sua próxima vida: seu sexo, sua raça, seus 
pais, suas características físicas, presentes, talentos, como também os débitos cármicos 
(padrões negativos de pensamentos e imperfeições) que deve trazer ao equilíbrio e 
harmonia. Este plano vigora desde da queda de um estado de graça para dentro da 
densidade da terceira/quarta dimensionais, resultando em horrorosas condições de 
vida que muitos da humanidade estão agora experimentando e os inescrupulosos 
estupros e pilhagem de seu planeta anfitrião. 

Já lhe falamos que uma nova fase de Criação está a caminho, pela qual algumas das 
velhas regras leis criadas especificamente para o exclusivo experimento, no qual você é 
uma parte integrante, estão sendo substituídas por novas regras e leis. Primeiro, 
desejamos que saiba que honramos imensamente esses de vocês que concordaram em 
alinharem seus querer com o Querer do Criador, o que nos permite, em algumas vezes, 
colocar de lado seu livre-arbítrio de forma que possamos trabalhar com e através de 
você, para o bem maior de todos. Como uma parte do processo de ascensão, um grande 
presente está sendo ofertado aqueles que tem equilibrado e harmonizado seus sistemas 
de corpos inferiores a um certo grau. Freqüentemente ouviu que pode passar a um 
estado de graça e isto é verdade. Ouviu também que as leis do carma não são de longo 
efeito. Isto não é verdade; porém, as regras do carma foram modificadas. Parte do 
processo de ascensão envolve a cura das imperfeições do passado, permitindo às 
dolorosas recordações de seu presente e vidas passadas aflorarem em sua consciência, 
de forma que possam ser transformadas na Chama Violeta de transformação, o que 
permite mais e mais do vibrante Amor/Luz de nosso Deus Pai/Mãe permear seu Ser, 
enquanto você reconstrói seu radiante veículo de Luz. 

Muitos que diligentemente permaneceram no curso e avançaram no processo de 
ascensão a um certo ponto estão agora elegíveis a saírem da roda do carma e entrarem 
em um estado de graça. Por inúmeras vezes dissemos que se esforce para permanecer 
no Ponto de Tranqüilidade de Criação, no poder do agora, pelo qual está totalmente 
focalizado naquilo que está fazendo no momento, com o Espírito assentado sobre seus 
ombros como uma sagrada testemunha. Um dos mais importantes pensamentos que 
demos a você é: CURE O PASSADO, FIXE METAS PARA O FUTURO, VIVA NO 
PRESENTE. Assim fazendo não criará quaisquer novos padrões de pensamentos 
negativos, o que rapidamente trará seu sistema de chacras e campo áurico para um 
estado mais harmonizado. Então virá o tempo quando terá transformado e equilibrado 
a maior parte de suas ações cármicas de vidas passadas, estará pronto para deixar ir e 
resolver todos os assuntos/padrões cármicos residuais de vidas passadas. Se estiver 
pronto e disposto, pode ir à sua Pirâmide de Luz na quinta dimensão e, 
simbolicamente, colocar todos os carmas negativos remanescentes, desta vida e de
todas as vidas passadas, sobre a mesa de cristal e pedir que seus fardos de imperfeições 



sejam transformados de volta em neutra primordiais substância de força vital pelo Fogo 
Violeta, e a eletrificante energia da Luz do Criador, do grande cristal que pende sobre a 
mesa. É importante que isto seja realizado no tempo e na forma apropriada, de forma 
que possa efetuar a transição para um novo estado harmonioso de Ser com facilidade e 
graça. Mais não é necessariamente melhor e desejamos que esteja ciente que seu 
pedido iniciará um processo onde muitos de seus assuntos/memórias, firmemente 
impregnados do passado, borbulharão a sua consciência, de dentro das profundezas de 
seu subconsciente, para serem reconhecidos e curados. (Muitos estão experimentando 
agora este processo, embora não estejam conscientemente atentos do que está 
ocorrendo). Uma importante parte do processo está em permanecer observador e não 
se deixar tomar pelas emoções negativas que estão aflorando para serem 
transmudadas. Diga para si mesmo: "Estas são emoções de medo que estou 
experimentado, ou ódio, ou depressão, ou culpa, etc." e observe dentro de seu corpo 
onde esta energia está afetando. Permaneça com as emoções por algum tempo e então, 
pode escolher praticar a Respiração de Infinidade e assistir as energias sendo 
dissipadas, ou pode entoar sons vocálicos, que também ajudarão a liberar as formas 
pensamentos negativas, ou pode ir à sua Pirâmide de Luz e deitar-se sobre a mesa de 
cristal e pedir que as particulares energias que está experimentado sejam 
transformadas em substância de Luz. Você aprenderá a tomar o controle consciente de 
suas emoções enquanto busca ganhar a sabedoria do que está sendo trazido diante de 
você, neste novo caminho evoluído de transmudar energia negativa. 

Agora é importante que entenda que está sendo ofertado o presente de liberar todo o 
carma de vidas passadas, como também, quaisquer débitos cármicos desta vida; porém, 
ainda será responsável pelos pensamentos, ação e feitos que iniciar agora e no futuro. A 
diferença está que não levará anos ou vidas para que experimente os resultados de suas 
ações positivas ou negativas. Os padrões vibracionais, positivos ou negativos, 
retornarão a você quase que imediatamente, de forma que pode monitorar ou bem-
sintonizar suas habilidade co-criativas, enquanto recupera sua auto-mestria. Você 
limpará a lousa muito rapidamente enquanto aprende a "Retornar ao Centro" e se 
tornará hábil em ganhar a sabedoria da lição ou interação, de forma que não terá que 
experimentar dolorosos resultados de pensamentos/ações negativos. 

O santificado presente do Raio Prateado, a Luz da Deusa, que está agora permeando a 
Terra e toda a humanidade, está desempenhando uma parte integral no processo que 
foi recentemente iniciado. As vibrações do Raio Dourado do Pai Criador fornecem o 
desejo para sair da inércia do passado e o impulso necessário para se tornar construtor 
do futuro. Durante os últimos anos, esteve no processo de lançar as fundações ou 
plantar as sementes da nova criação. Agora você está pronto para dar a luz às suas 
novas, harmoniosas criações; contudo, deve avançar através do processo de eliminação 
pela liberação de todas as velhas, antiquadas formas pensamentos, hábitos e limitações, 
que não tem lugar dentro de seu evoluído corpo de Luz, sua consciência e seu novo 
mundo. Lembre-se, energia atrai energia semelhante e sua intenção é uma das mais 
poderosas forças de sua consciencia-Divina. Você tem disponível - para você - toda a 
substância de força vital que possa sempre usar, mas use-a com sabedoria para o maior 
bem, de forma que sua colheita seja a gloriosa generosidade do universo: incondicional 
amor, alegria, harmonia, paz e transbordante abundância. 



Deve aprender a priorizar, visualizar e então cristalizar suas visões dentro de 
harmoniosas criações físicas, à medida que suas habilidades crescem e expande sua 
influência como um mestre-próprio e um emissário de Luz. Esteja disposto a deixar ir 
essas coisas em sua vida que já não servem ao seu mais elevado bem, enquanto 
gradualmente define aquilo que produz sua maior alegria e satisfação, e é benéfico a 
você e a todos esses ao seu redor. O mundo como conhece está rapidamente mudando e 
é de vital importância que tantos quantos possível iniciem o processo de trazerem-se a 
um estado harmonioso, de forma que possam se tornar receptáculos para os sempre-
crescentes influxos de refinada substância de Luz do Criador. 

Sempre houve um plano de resgate colocado dentro do plano Divino. Foi decretado que 
a todas as facetas de Criação, dentro deste universo, seria permitido retornarem até 
agora e então o processo de reunificação começaria. Isto é o que está acontecendo neste 
momento, a reunião, a colheita de todas as belas coisas que você tem criado, todas suas 
realizações que glorificaram nosso Deus Pai/Mãe, todas essas coisas que beneficiaram a 
toda humanidade e a Terra. O plano também pede pela eliminação, através do processo 
de transformação, de todas as memórias dolorosas, todos os fracassos e experiências 
negativas do passado, pois elas não tem lugar na Terra ou em seu brilhante novo futuro 
e o mundo do amanhã. 

Não se preparará para aceitar estes maravilhosos presentes que estão sendo ofertados a 
você? Não nos permitirá apoiar, nutrir e o proteger enquanto avança através deste 
estágio crítico de sua evolução? Será bravo o bastante para testar o processo e provar 
para si mesmo que ele funciona? É tempo de prova para toda a humanidade, querido, 
porém sabemos que você terá sucesso. Não permitiremos que falhe. Isto foi decreto. 
Radiamos o curativo Divino Amor/Luz de nosso Deus Pai/Mãe. Estamos sempre com 
você. 

EU SOU Arcanjo Miguel e trouxe a você essas verdades. 

*AVANÇANDO ALÉM DA RELIGIÃO PARA A ESPIRITUALIDADE*
através de Ronna Herman

Set, 2004 - Lição 82

Amado mestre, os ventos de mudanças estão soprando fortemente dentro de seus 
mundos, interior e exterior, freqüentemente se sentindo derrubado pelos ventos do 
destino. Está sendo bombardeado com tanta informação que seu corpo e cérebro estão 
em sobrecarga. Todas as coisas estão mudando tão rapidamente em seu mundo que já 
não pode depender daquilo que foi considerado ser a "norma" e há tal pletora de novas 
informações que está difícil saber em que acreditar. Velhos conceitos estão sendo 
atualizados e as filosofias dos mundos Oriental e Ocidental estão se mesclando, à 
medida que elevadas, expandidas verdades estão sendo dadas para seu aprendizado, 



enquanto a humanidade se esforça para se tornar adultos espirituais e mestres de seus 
destinos. 

Há muitos caminhos para ILUMINAR-mente (esclarecimento) e muitas variações e 
níveis de verdade porem, as leis universais e a verdade do Criador são imutáveis. Há 
verdades essenciais em todas as religiões se tirar fora o dogma, as supertições e 
limitações feitas pelo homem, encontrará que todas contem mais semelhanças do que 
diferenças. Ao invés de criticar ou condenar a crença de outros, não seria melhor buscar 
uma área comum de entendimento? A maioria da humanidade não tem pistas sobre as 
origens ou principais crenças de outras religiões e ainda há a condenação de todas as 
crenças que não as suas próprias. A causa núcleo de todas as guerras do passado e das 
que estão presentemente enfurecendo ao redor do mundo é baseada em conflitos de 
crenças religiosas. Como é triste e como é fútil. Onde não pode haver vencedores; todos 
perdem na raiva e fúria por supremacia, que está extremada na Terra. 

Pedi ao meu mensageiro para pesquisar e dar-lhe uma sinopse condensada de algumas 
das similaridades e diferenças entre as visões do mundo Oriental e Ocidental, como 
também uma rápida visão geral das principais religiões do mundo, passado e presente. 
É importante que entenda os costumes e crenças de seus irmãos e irmãs ao redor do 
mundo, se está avançando no caminho da reunificação e harmonia. A humanidade está, 
gradualmente, indo além dos estreitos conceitos de separatismos e "religião" secular, 
para a expandida e coesiva verdade da espiritualidade, pela qual você se volta para o 
seu interior e conecta-se a sua própria Divina Fonte, para ser guiado pela verdade do 
Criador e leis universais, ao invés de sintonizar-se com alguém, que pense ser mais 
sábio e poderoso. No passado, a grande maioria da humanidade tinha uma mentalidade 
de "estado de rebanho" e foi uma prática comum seguir as artificiosas leis religiosas 
definidas por outros: crenças dogmáticas ou supertições, as quais foram/são, 
freqüentemente, maceradas no medo. 

Listaremos algumas das similaridades e também algumas das diferenças: 

SIMILARIDADES: 
CONCEITO DE DEUS:
- Visão Oriental: Crença em uma Divindade Suprema, criadora de todas as almas e 
coisas, em menor divindade.
- Visão Ocidental: Crença em uma Divindade Suprema, criadora de todas as almas e 
coisas, incluindo seres angélicos e hoste celestial.
NA SALVAÇÃO E DIVINO QUERER:
- Visão oriental:   Salvação através de estreita obediência ao Divino Querer e a herança 
de Sua graça através da iluminação espiritual.
- Visão Ocidental: Salvação através estrita obediência ao Divino Querer, usualmente 
através de um messias, profeta, ministro ou padre.
NA BOA CONDUTA:
- Visão Oriental: Viver moralmente é essencial para o pregresso espiritual, pois 
pensamentos, palavras e ações injustas impedem sua libertação espiritual. 
- Visão Ocidental: Religião está baseada na conduta ética e moral, tal qual esboçado nos 
dez mandamentos; direções opostas o afastam de Deus.
NA NATUREZA DA REALIDADE:



- Visão Oriental: Há mais na realidade do que podemos experimentar com os cinco 
sentidos. A alma é imortal, eterna e sem fim, no final das contas seremos libertados do 
ciclo de renascimento. 
- Visão Ocidental: Há uma realidade alem da que experimentamos na Terra. A alma é 
imortal, eterna e sem fim, vivendo eternamente na presença de Deus ou separada Dele, 
em um inferno eterno.

DIFERENÇAS: 
RELATIVO A CRIAÇÃO: 
- Visão Oriental: O universo existe em ciclos infinitos de criação, preservação e 
destruição. Não há nenhum fim absoluto para o mundo. Nós somos uma parte de Deus 
e Deus está dentro de nós. A Unidade é enfatizada. 
- Visão Ocidental: O mundo foi criado por Deus e a algum ponto no futuro será 
destruído. Ele é distinto disto e governa de acima. Uma natureza dualista do mundo e 
humanidade é acentuada. 
O VERDADEIRO DEUS: 
- Visão Oriental: Há apenas um Deus, verdadeiro e absoluto. Todas as almas estão 
destinadas a receber a graça Divina através de experiências, em muitos caminhos, de 
acordo com o entendimento, temperamento e maturidade de cada uma delas. Deus é 
puro amor e Consciência. 
- Visão Ocidental: Há apenas um Deus Verdadeiro e uma religião verdadeira. Esses que 
aceitam isto desfrutam a graça Divina; todos os outros, a menos que se arrependam e 
venham para "seu" Deus, sofrerão eternamente no inferno. Deus é amoroso, como 
também irado.
NO CONHECIMENTO DE DEUS: 
- Visão Oriental: Pessoal, intimo e, freqüentemente, experiência mística de Deus é a 
fundação de religiões orientais. O homem pode e, no final das contas, deve vir a 
conhecer a Deus durante a vida terrestre. Individualmente orientada e introspectiva. 
- Visão Ocidental: É presunção humana a busca pessoal pelo conhecer Deus. A base da 
religião não está na experiência, mas na crença, fé e uma vida virtuosa. Orientação 
social e extrovertida.
POR INFERNO E MAL: 
- Visão Oriental: Deus é amor e todas as almas são uma faceta de Deus. Cada alma é 
guiada enquanto experimenta interações cármicas dentro do darma (esclarecimento e 
alinhamento com a leis universais). Inferno é o baixo plano astral, não um local físico e 
não é eterno. Sofrimento cármico é um estado mental durante a vida ou entre vidas. 
Intrinsecamente nada é mal. Tudo é bem. Tudo é Deus. Somente há o véu cobrindo 
nossa intuição-mente intelectual, privando-nos de perceber nossa relação pessoal com 
Deus. 
- Visão Ocidental: No dia do julgamento os corpos físicos de todas as almas, que em 
algum tempo viveram, serão trazidos à vida. Às almas puras é garantida a entrada no 
céu, enquanto às pecadoras são enviadas para o inferno perpétuo. Há mal genuíno no 
mundo, uma força viva, que se opõe ao querer Divino. Satanás e seus demônios 
encarnam esse mal, como também em homens, se ele desenvolve más tendências e não 
segue os mandamentos Divinos.

UMA BREVE SINOPSE DAS PRINCIPAIS RELIGIÕES MUNDIAIS: 



HINDUÍSMO: O Hinduísmo é a mais antiga religião do mundo; antecede aos registros 
históricos e não tem nenhum fundador humano. Sua principal escritura é chamada O 
Vedas. Há aproximadamente um bilhão de seguidores, a maioria na Índia. É uma vasta 
e profunda religião cujos seguidores acreditam em um, todo-penetrante Ser Supremo, 
que é ambos - o Criador e a realidade não manifestada. Acreditam que todas as almas 
estão evoluindo para união com Deus e, no final das contas, ganharão sabedoria 
espiritual e libertação do ciclo de renascimento. Acreditam no carma, nas leis de causa 
e efeito, pelas quais cada individuo cria seu próprio destino, através de seus 
pensamentos, palavras e ações. 

BUDISMO: O Budismo começou na Índia, há aproximadamente 2.500 anos e foi 
fundado por Gautama Sidhartha, o Buda, "O Iluminado". Os ensinamentos essenciais 
búdicos estão contidos em Quatro Nobres Verdades. Há mais de 300 milhões de 
crentes ao longo da China, Japão, Sri-Lanka, Tailândia, Birmânia, Indochina, Coréia e 
Tibet. Há três seis principais, Theravada, Tibetana e Mahayana. O Zen Budismo, 
famoso no Oeste, é uma escola Mahayana japonesa. Suas metas na vida é o nirvana 
(salvação). Acreditam no "Caminho do Meio", vivendo moderadamente, evitando os 
extremos do luxo e asceticismo. Acreditam no amor e compaixão para todas as 
criaturas vivente e que a verdadeira natureza do homem é Divina e eterna. Acreditam 
no carma, darma, reencarnação e na passagem na Terra, como uma oportunidade para 
terminar do ciclo de nascimento e morte. 

TAOÍSMO: Começou na China há aproximadamente 2,500 anos e foi fundado por Lao-
Tzu, a quem Confúcio descreveu como um dragão que cavalga o vento e nuvens. O Tao-
te-Ching, ou "O Livro de Razão e Virtude", está entre os mais curtos de todas as 
escrituras, contem somente 5.000 palavras. Há aproximadamente 50 milhões de 
crentes, a maioria na China e outras partes da Ásia. O Tao ou o Caminho, nunca foi 
inscrito em palavras, particularmente é deixado ao buscador a descoberta interior. A 
principal meta do Taoísmo pode ser descrita como a mística intuição do Tao, que é o 
Caminho, o pensamento primordial, a indivisível unidade e a última realidade. Aquele 
que concretizou o Tao, descobriu as camadas de consciência e viu a verdade interior de 
todas as coisas. O Taoísta acredita na unidade de toda criação, na espiritualidade do 
reinos materiais e na irmandade de todos os homens. 

CONFUCIONISMO: Começou na China, há aproximadamente 2.500 anos, pelo sábio 
supremo, K'ung-fu-tsu (Confúcio) e a Segunda Sábia Meng-tzu (Mencio). Seus 
principais textos sagrados são Os Anacletos, Doutrina de Má, Grande Aprendizado e 
Mencio. Há mais de 350 milhões de adeptos, a maioria na China, Japão, Birmânia e 
Tailândia. O Confucionismo é, e foi durante mais de 25 séculos, o sistema filosófico 
dominante na China e a luz guia em quase todos os aspectos da vida chinesa. Confúcio 
encoraja o esforço individual para a perfeita virtude, retidão e o aprimoramento de 
caráter. Ele ensinou que o homem cresce espiritualmente vivendo com sinceridade, 
servindo abnegadamente e alinhando-se com o caminho Eterno, através da humildade, 
simplicidade, serenidade e ação sem esforço. Acreditam que Deus é o soberano, o
onipotente, imortal e pessoal Criador, um ser além de todo o tempo e espaço. 
Acreditam na unidade de toda criação, na espiritualidade dos reinos materiais e na 
irmandade de todos os homens. 



ISLAMISMO: Começou há aproximadamente 1.400 anos, onde hoje é a Arábia Saudita. 
Foi fundado pelo Profeta Maomé e sua principal escritura é O Alcorão. Há mais de um 
bilhão de seguidores, a maioria no Oriente Médio, Indonésia, Paquistão, Bangladesh, 
África, China e Europa Oriental. Há duas divisões principais no Islamismo. O Sunitas 
são seguidores dos sucessores políticos de Maomé. O Shiitas são dos sucessores da 
família de Maomé, todos martirizados na infância. Islamismo quer dizer "submissão", 
render-se ao querer de Deus, chamado Alá. Os que se submetem são chamados 
muçulmanos. O Islamismo é baseado em Cinco Doutrinas e observância dos Cinco 
Pilares. As virtudes da honestidade, temperanças e humildade na presença de Deus, são 
as principais para o Islamismo, a prática do jejuar, peregrinação, oração e caridade, 
para a comunidade muçulmana, são as mais necessárias para agradar a Alá. Acreditam 
que a alma do homem é imortal, encarnando somente uma vez na Terra, então, quando 
da morte, entrando no céu ou inferno, de acordo com sua conduta e fé quando na Terra. 
A primeira meta do Islamismo é desfrutar a vida eterna, ambas - física e espiritual, no 
paraíso celeste com Alá. 

JUDAÍSMO: O Judaísmo começou por volta de 3.700 anos atrás, no Egito-Canaã, hoje 
Israel. Foi fundado por Abrão, que iniciou a linhagem, e Moises, que libertou as tribos 
judias escravizadas do Egito. Sua principal escritura é O Torá (os cinco primeiros livros 
do Velho Testamento e o Talmude). Há em torno de 12 milhões de crentes no mundo, 
mais da metade no Estados Unidos. O Judaísmo está dividido em Ortodoxo,
Conservador e Reformista, com outras divisões regionais e étnicas. A religião judaica é 
inseparável da história deles como pessoas. De fato a mais profunda característica do 
judaísmo é o rígido monoteísmo. Os judeus mantêm uma inabalável convicção em um 
Deus e somente um Deus, de quem todas as criações fluíram. Muita ênfase é colocada 
na consagração da vida diária, culto em sinagoga, oração e leitura das escrituras. 
Acreditam que a obediência às leis de Deus traz recompensam para vidas futuras, 
quando o Messias virá subverter o mal e recompensar o íntegro, no reino de Deus na 
Terra. A alma, desde então, desfrutará a presença e o amor de Deus. Acreditam que o 
homem tem dois impulsos: o bem e o mal; pode seguir a lei de Deus ou rebelar-se e ser 
influenciado pelo Satanás, causador da perda da Criação Divina. A pessoa deve se 
esforçar para seguir a justiça, caridade, princípios e honestidade, sendo verdadeiro ao 
único verdadeiro Deus, Yahweh. 

CRISTIANISMO: Teve um pequeno inicio há aproximadamente 2.000 anos onde hoje é 
Israel. Sua principal escritura é a Bíblia, o Velho e Novo Testamento e foi fundada por 
Jesus (Yeshua) de Nazaré. Há cerca de 1,5 bilhões de cristãos. O Cristianismo consiste 
de três seitas principais: Católica Romana, Ortodoxa Oriental e Protestante. Entre os 
Protestantes há mais de 20.000 denominações. A principal fé cristã gira ao redor dos 
princípios básicos do Credo dos Apóstolos, com importantes exceções para suas várias 
crenças. O Cristianismo tem a firme convicção que é a única verdadeira religião, o único 
caminho para a salvação. Acreditam que o apuro do homem é causado pela 
desobediência ao querer de Deus. O homem necessita de redenção das forças do mal, 
que o escravizam e destrói: medo, egoísmo, desejo e forças sobrenaturais do Diabo, 
pecado e morte, contra as quais ele é impotente. Enfatiza a aceitação de Jesus como 
Deus e Salvador, na boa conduta, compaixão, o serviço à espécie humana, fé e 
preparação para o Julgamento Final. Somente os "bons" cristãos serão salvos e aceitos 



no céu. A meta do cristianismo é a vida eterna com Deus no céu, uma perfeita 
existência na qual a gloria e a bem-aventurança Divina são compartilhadas. 

Para sua maior compreensão, mencionamos algumas das principais religiões e crenças 
do mundo. No próximo mês daremos um breve visão de algumas das menos 
conhecidas, mas importantes religiões: Janismo, Sikhismo, Xintoísmo, Zoroastroismo, 
Shamanismo, e Espiritualismo. 

Querido, como pode ver há um forte padrão, uma compatibilidade filosófica que é a 
base para todas as crenças religiosas: a crença em um Ser Supremo, um desejo pessoal 
em conhecer o Criador, uma crença intrínseca na bondade do tipo humano, e o 
inestimável valor do amor, harmonia, caridade e fé. As diferenças são tão importantes 
que justifiquem o horror de guerras e separação de famílias, culturas, e nações devem 
prevalecer? Unidade de consciência é a fundação dos ensinamentos espirituais do 
presente e futuro, não a separatista visão do passado. As atuais religiões do mundo são 
baseadas em ensinamentos espirituais de um particular tempo, crenças e energia do 
passado. Está na hora para liberar os ensinamentos baseados no medo, negatividade, 
restrição, não autorizada do passado, enquanto a humanidade se prepara para avançar 
para reinos de elevada aprendizagem e auto mestria. Por quê não colher a beleza e 
positivos aspectos de cada religião, enquanto se esforça para abraçar e viver sua 
própria, elevada verdade? O Criador e nosso Deus Pai/Mãe não se importam de qual 
religião você é, ou ao que chama suas crenças. Você é conhecido por sua radiação e pelo 
Amor/Luz que propaga. Nosso maior desejo é que entenda e experimente o êxtase da 
harmonia e Unidade que estão disponíveis, a você, nos elevados reinos de Luz. Estamos 
sempre próximos para guiar e protege-lo. 
EU SOU Arcanjo Miguel 

*VOLTANDO À "LEVEZA" DE SEU PRÓPRIO ESPÍRITO*
através de Ronna Herman

Out, 2004 - Lição 83

Amado Mestre interiorize-se por um momento enquanto unimos nossa energia com a 
sua, e sinta aquelas partes dentro de seu corpo, onde há sentimento de "peso e onde se 
sente "leve", ou onde parece não haver estresse ou energia comprimida. Nosso amado 
mensageiro declara, freqüentemente em seus seminários, "Eu somente sinto leveza 
dentro de meu corpo", isto significa que ela não sente, em nenhuma parte de seu 
recipiente físico, dor ou tensão que clame por sua atenção, e sua consciência está atenta 
e focalizada no Ponto de Tranqüilidade e Poder do momento do Agora. Quando há um 
livre fluxo de energia através de seu recipiente físico não há restrições, nenhuma 
limitação tal para onde a "Luz" possa penetrar. Uma vez que atinge esta consciência, 
começa a sentir o movimento interno do Espírito e está, total e vibrantemente, ciente 
de seu ambiente, do que está fazendo, sente-se elevado e serenamente em foco. Neste 



estado, está funcionando tal qual o que chamamos "uma meditação viva" e está no bom 
caminho de sua própria mestria. 

Demos o exercício e mantra, "Inspirar Luz", pelo qual você ao inalar visualiza a Luz 
vindo para baixo, através de seu chacra coroa e descendo sua coluna espinhal, 
espiralando rapidamente para baixo dentro do cristalino núcleo da Terra, enquanto 
declara sua intenção de "Expirar Amor" ao exalar, enquanto os fluxos de energia sobem 
através de seus chacras baixos e saem pela frente e por trás de seu chacra coração. 
Quando realiza isto com a intenção de radiar incondicional Amor/Luz para toda a 
humanidade e seu planeta, está prestando um grande serviço e, verdadeiramente, 
estará "Difundindo a Luz". 

Usaremos os termos "leveza" e "peso" para lhe dar outra perspectiva da Luz e 
escuridão/sombras da polaridade/dualidade. Agora não estamos falando do tamanho 
ou massa quando dizemos peso, falamos de densidade. Você, após ter auxiliado na 
criação de muitas coisas maravilhosas no reino material, incluindo seu planeta Terra, 
chegou no momento para envolver sua cristalina forma de "Luz" em um manto de 
carne. No principio, era muito maior do que qualquer ser humano é agora. O tamanho 
médio dos seres humanos naquela época era de 3,6 a 4,5 metros de altura e todos eram 
inteiramente grandes em tamanho; porém, muito "leve" em densidade. Poderia trocar 
de forma e fundir com outras formas e se mover rapidamente através da terra. 
Gradualmente, ao longo de muita eras de tempo, sua forma física mudou muitas vezes, 
enquanto se tornava mais comprimida e pesada sob a densidade. Sua Chama Divina 
diminuiu em tamanho até sua "leveza" foi comprimida dentro do Núcleo Diamantino 
da Célula Divina, dentro de seu Sagrado Coração. Você radiava todas as cores dos doze 
raios da Divina Consciência e era um Ser magnífico de se ver. Sua "Luz" o precedeu e 
radiou-se em uma aura de grande beleza, amor e poder. 

Isto também é verdadeiro para a Terra. Seu planeta foi "Claro e brilhante" e nem de 
perto tão denso e comprimido como agora. A Luz de Criação fluiu livremente através 
das linhas da grade e do sistema de túneis subterrâneos que totalmente cruzam e 
cercam a Terra. Os grandes terremotos, erupções vulcânicas, ciclones e padrões 
destrutivos de tempo não começaram a ocorrer até que a Terra afundou dentro da 
densidade e tensão, e começaram internamente os estresses. Esses do grande reino 
Dévico, que supervisionam e regem os elementos, sabem que para a Terra poder "elevar 
em Leveza" uma vez mais, de forma que o processo de ascensão possa ocorrer com 
sucesso, seu planeta deve retornar ao equilíbrio, deve liberar ou transformar muito de 
sua densidade e uma vasta porção dos danos da humanidade devem ser retificados. Os 
grandes Anjos Dévicos também estão tentando chamar sua atenção: radicais mudanças 
devem ser feitas e é o tempo da essência. Nenhuma uma raça, grupo de pessoas ou área 
está sendo punida ou especificamente escolhida para experimentar os eventos 
devastadores que estão ocorrendo, mais e mais freqüentes. As pessoas, ao redor do 
mundo, que estão sofrendo, como um resultado desses eventos cataclísmicos, não estão 
sendo punidas e não são vitimas do destino. Em alinhamento com as leis universais, 
cada pessoa concordou, ao nível de alma, ser uma parte, ou um catalisador, das grandes 
mudanças que são agora extremas na Terra, de qualquer forma isto termina no futuro; 
era uma parte da escolha de suas Divinas Missões na Terra. É uma forma dolorosa para 



chamar a atenção das pessoas, porém, para os que dão atenção, pode resultar no 
"grande despertar" e, depois disso, mudarem suas vidas para o melhor. 

A razão de esses tempos estarem tão instáveis, como temos explicado de tantas formas 
diferentes, é que você está no meio da reversão do processo de delegação dentro da 
evolução, ou liberando a densidade e reformando a "Leveza de Espírito". Não importa 
seu tamanho, estrutura, raça, credo ou religião, mas como a energia flui dentro e 
através de seus sistema de quatro corpos baixos. Se tiver muito peso/negativo, energias 
comprimidas internamente, reduzirá ou restringirá a Luz. Como temos dito, a 
magnitude e força da energia de Criação ou Luz do Criador foi e está aumentando em 
uma taxa espantosa. Sempre que esta Luz encontra densidade, negatividade ou energia 
comprimida de qualquer tipo, tenta penetrar e transformar aquela energia de forma a 
trazê-la de volta ao equilíbrio e harmonia com as vibrações naturais de elevada Criação. 
Como pode ver, isto está causando grande dor e sofrimento para a humanidade e 
também para a Terra. 

Novamente o relembramos, que quando entra em sua Pirâmide de Poder/Luz, na 
elevada quinta dimensão, e radia incondicional Amor/Luz para a humanidade e a 
Terra, está alinhando seu querer com o Querer do Criador e sua vibrante energia é 
adicionada a poderosa mistura de Luz do Criador, que nós, o reino angélico, somos 
responsáveis. Usamos então esta abençoada energia para transformar a densidade em 
qualquer forma ou modo onde será mais efetiva. Pode não crer nisto, mas você, o 
trabalhador/guerreiro da Luz, tem ajudado a desviar e eliminar muitos mais poderosos 
eventos cataclísmicos do que tem ocorrido em tempos recentes. Você é muito mais 
poderoso do que percebe, especialmente como um todo coletivo. 

Muitos se tornarão mais medrosos do futuro à medida que ouvirem ou lerem sobre os 
horríveis eventos que tem sido ou estão sendo preditos. Não tentaremos diminuir a 
seriedade dos tempos ou que haverá um aumento de "limpeza" ao redor do planeta; 
porém, pedimos que focalize nas coisas positivas em seu mundo e olhe para os milagres 
que estão vindo, a você, diariamente. Lembre-se, quando focaliza sua atenção em algo, 
está reforçando aquela forma pensamento e realidade. Sim, haverá radiais mudanças. 
Sim, o tempo é da essência; porém, não diminui o fato que está recebendo a máxima 
assistência dos reinos elevados, das legiões de Luz, do reino angélico e uma multidão de 
grandes Seres, ao longo do Omniverso, também estão aqui para ajudá-lo e ao seu 
planeta, neste incrível processo de nascimento. Você está emergindo do útero da 
densidade para dentro de radiante nova Luz de Criação, um nascimento dentro de um 
novo estado de Ser e, eventualmente, uma nova maravilhosa Galáxia Dourada será feita 
manifesta. 

No mês passado, falamos que nosso mensageiro completaria uma avaliação das 
principais religiões do mundo; então, dedicaremos parte desta mensagem para 
explanar algumas das menos conhecidas religiões, que são, não obstante, importantes 
para sua compreensão global. 

JANISMO: Começou na Índia por volta de 2.500 anos atrás. Seu fundador foi 
Nataputta Vardhamana, conhecido como Mahavira, "o grande herói". Suas principais 
escrituras são o Jain Agamas e Siddhantas. Há por volta de seis milhões de adeptos, 



quase que exclusivamente no centro e sul da Índia, especialmente em Bombaim. O 
Janismo se esforça para a realização da elevação do estado humano a perfeição, pois em 
nossa original pureza éramos livres de toda dor e da obrigação de nascer e morrer. O 
termo Jain é derivado da palavra sânscrita jina, "conquistador". O Jainista acredita que 
há santidade em toda vida, que ninguém deve prejudicar qualquer criatura consciente, 
que a alma de cada pessoa é eterna e deve conquistar-se por seus próprios esforços. 
Têm como meta final a eterna liberação da roda do nascer e morrer e a concomitante 
realização do Supremo conhecimento, tornando-se uma alma aperfeiçoada. 

SIKHISMO: Começou por volta de 500 anos atrás no norte da Índia, hoje conhecido 
como Paquistão. Seu fundador foi o Guru Nanak e sua principal escritura é o Adi 
Granth. Há aproximadamente nove milhões de seguidores, principalmente no estado 
de Punjab, na Índia. Acreditam em Deus como o Soberano, o onipotente, imortal e 
pessoal Criador, um Ser além do tempo, que é chamado Sat Nam. Crêem que a salvação 
fundamenta-se no entendimento da Divina Verdade e que o caminho correto do 
homem/mulher é a fé, amor, pureza e devoção. Suas metas estão em libertarem-se de 
todas as limitações para se tornarem co-criadores e co-presentes com Deus. 

ZOROASTRISMO: Iniciou por volta de 2.600 anos atrás no antigo Irã. Foi fundado por
Spenta Zarathustra e suas principais escrituras incluem porções do Zen Avesta(Persa). 
Há aproximadamente 125.000 crentes, principalmente próximos a Bombaim, onde são 
chamados de Parsis. Acreditam que há dois grandes Seres no universo. Um, Ahura 
Mazda, criador do homem/mulher e de tudo o que é bom, belo e verdadeiro, enquanto 
o outro, Angra Mainya, vivifica tudo o que é mal, feio e destrutivo. Acreditam que 
temos o livre-arbítrio para alinharmos com o bem ou mal, que a alma é imortal e em 
passagens para os mortos sobre o inferno, por uma estreita ponte - os bons a cruzam 
seguramente para o Céu e os maus caem dentro do inferno. Acreditam que a pureza é a 
primeira virtude, verdade a segunda e caridade a terceira, que devemos nos disciplinar 
através de bons pensamentos, palavras e ações. Têm como meta serem recompensados 
com um lugar no céu, onde a alma estará com Deus, compartilhando Sua Santificada 
existência para sempre. 

SHAMANISMO: Este termo amplo inclui milhares de fé tribais indígenas, que 
existiram em todos os continentes, desde a longa historia registrada. As crenças 
incluem um profundo senso de santidade da vida e da Terra, comunhão com guias 
Espirituais e na habilidade do homem viver influenciado e em harmonia com a 
natureza. 

ESPIRITUALISMO: Os espiritualistas garantem que há outra, talvez profunda, 
realidade no “outro lado”, que pode ser contatada por médios ou psíquicos que tenha 
suficiente sensibilidade. Esta é uma das formas mais antigas de comunhão. 

Comentário de Ronna: Como sempre, recebi vários comentários de pessoas sobre a 
mensagem de setembro do Lord Miguel. Uma foi particularmente relevante. (Resumo) 
"Quis escrever e agradecer-lhe pela bela mensagem deste mês. Tocou-me 
profundamente aprender sobre outras religiões, com também ouvir a mensagem do 
Lord Miguel de tolerância combinada com "avançar" além da religião. Gostaria de 
compartilhar algo com você, que pode ou não inclinar-se a colocar em sua sinopses. A 



propósito, eu somente aprendi neste últimos cinco minutos. A palavra religião é 
originária da palavra latina "religare", que significa... prepare-se para...AMARRAR. 
Penso que isto é esclarecedor. Em amor e Luz eternamente, EU SOU Allen" (Obs: o 
verbo To Bind, do original em inglês, em português pode significar: atar, amarrar, 
obrigar, juntar - dicionário Michaelis). 

Amado, por que não fazer como “trabalho de casa” uma limpeza espiritual e ser 
suficientemente bravo para quebrar os limites de todas as velhas, obsoletas, restritivas 
e limitantes crenças, que o tem mantido amarrado na densidade de enganosas criações? 
Por que não fazer alguma profunda pesquisa de alma e determinar por si mesmo: qual 
é sua "Verdade" (não aquela de algum outro), e a filosofia de vida que deseja por viver? 
Pedimos por várias vezes para que comece a investigar todas as facetas de Criação e 
suas crenças espirituais, pois está entrando na maioridade espiritual e deve voltar-se 
para um maior entendimento dos trabalhos do universo, as leis universais e a ciência da 
espiritualidade, como também, a natureza emocional da espiritualidade. Contamos que 
já experimentou todas as raças raízes, já teve todas as cores e mudou de gênero 
repetidamente, de forma que pudesse experimentar o magnificente querer e poder de 
nosso Deus Pai na forma masculina e a delicada compaixão e criatividade de nossa Mãe 
Divina, em uma forma feminina. É tempo para reunir todas as facetas de seu 
verdadeiro Ser em um autorizado, dinâmico e focalizado Espírito/Ser Humano, e isto 
significa a liberação de toda a densidade do passado em qualquer forma. Será bravo o 
bastante para sair dos limites da tradição, cultura, orientação familiar e identificação de 
gênero, para recuperar a "Leveza" do Eu Espiritual? Acreditamos que é! Saiba que 
estamos com você em todos os passos do caminho e não errará se sempre procurar a 
mais elevada verdade/bem para si mesmo e para toda a humanidade. Radiamos a 
brilhante aura de Amor/Luz de nosso Deus Pai/Mãe a cada um de vocês. Saiba que 
estamos sempre próximos para guiar, inspirar e proteger. 

EU SOU Arcanjo Miguel e trouxe essas verdades para você. 

*VOCÊ ESTÁ VIVENDO EM UM MUNDO "REAL" OU "IRREAL"?*
através de Ronna Herman

Nov, 2004 - Lição 84

Amado Mestre, tão seguramente quanto vive e respira, está auxiliando a criar ou Céu ou 
Inferno na Terra, ou muito de vocês podem possivelmente sentir o quanto você vacila 
entre os dois lugares. Não importa no que acredite ou como interpreta os antigos 
ensinamentos, Céu é um estado de mente/consciência e não algum lugar "lá fora", nas 
elevadas dimensões. Não é somente um lugar para ser merecedor de ir, quando 
transcender ou deixar seu presente recipiente físico, é também um estado de 
consciência que pode criar e existir, não importa onde você foi, onde está agora, ou 
aonde irá no futuro. Ele não é um destino final, é uma parte intrínseca da jornada e 
disponível a você, a todo o momento. Você veio de um "lugar celestial" e trouxe consigo 



Amor/Luz, junto com a habilidade para criar um "ambiente celestial", não importa em 
qual dimensão, mundo ou realidade tenha escolhido experimentar. 

Inferno na Terra é o que muitos têm experimentado, nestes muitos milhares de anos, 
desde que a humanidade "Caiu na inconsciência". Você tem vivido em um "mundo 
irreal", onde está imerso em medo, supertições, sentimento de vergonha, culpa e de ser 
desmerecedor de amor ou abundância. Permitiu a outros que dissessem o que deveria 
falar ou fazer, e permitiu a esses que pensou ser mais sábios do que você tomarem seu 
poder e controlar sua vida. Um redemoinho de formas pensamentos negativas, criadas 
pelas massas, o pressionaram em um mundo de ilusão. 

Seu mundo real foi projetado para ser rápido, limpo, fluir livre e harmonioso, pelo qual 
percorreria o "caminho do meio", com poucos obstáculos em seu caminho: um belo 
mundo de paz e abundância, onde seria livre para criar em cooperação e harmonia com 
seus companheiros, irmãos e irmãos na viagem; um local onde estaria sintonizado para 
todos os níveis de consciência, como também, conectado com todas as facetas de 
Criação; um local que foi designado para ser um Céu no plano material de existência. 
Lembre-se, sua missão foi experimentar o reino da fisicalidade de forma que o Criador 
também pudesse experimentar esta maravilhosa faceta de Sua criação. 

O milagre desses tempos está no despertar das massas, em maior e maior número 
todos os dias. Você, a vanguarda, abriu o caminho e fixou as fases para o monumental 
processo transformacional que está envolvendo o mundo. Através de seus incansáveis 
esforços, tem ancorado as elevadas freqüência da Luz na Terra e dentro da Terra, 
tornando-as disponíveis para todos esses que estão prontos para abrirem seus corações 
e pisarem o caminho da elevada consciência e auto-mestria. Cada pessoa tem a 
habilidade para criar seu próprio, exclusivo Céu na Terra. Que é o milagre desses 
inigualáveis tempos, em que está vivendo. 

Você está desenvolvendo seus músculos espirituais e está entrando nos vastos recursos 
que o aguardam por essas muitas idades. Está começando a cultivar os elementos e 
características de seu "mundo real", um mundo que todos vocês ajudaram a criar no 
princípio. Abaixo pelas múltiplas dimensões, cada um trouxe dentro de si, estocada no 
Diamantino Núcleo de sua Divina Célula, todos os atributos, virtudes e qualidades dos 
doze Raios, um precioso presente de nosso Deus Pai/Mãe. No princípio, usou suas 
habilidade para criar muitas coisas magníficas e maravilhosas até que, com o passar do 
tempo, suas habilidades se tornaram diminuídas, distorcidas e imperfeitas, por ter 
caído dentro da ilusão do ambiente negativo das mais baixas dimensões. Assim, 
começou a criar e viver em um mundo irreal, um lugar infernal, de sua própria 
fabricação. 

O Supremo Criador somente conhece perfeição e nossos pais, Deus Pai/Mãe, somente 
querem o melhor para toda a criação. Eles não punem. Não tomam partidos. Não 
conhecem raiva ou medo. São somente preenchidos e radiam Amor/Luz, onde está 
incluso compaixão, alegria e harmonia, como também todas as coisas boas e justas. Não 
importa qual seja sua religião. Não importa se é um ateu, um agnóstico, ou se diz odiar 
ou negar a Deus. Você nunca morrerá verdadeiramente; somente muda de forma. Você 
é imortal. Lembre-se, é uma Luz/Centelha refratada do Criador. Você vê através de 



uma lente composta de freqüências vibracionais, que é composta de formas 
pensamentos, intenções e ações, resultando em um único quadro de realidade que criou 
ao longo de muitas milhares de vidas. Você está no processo de cultivar sua elevada 
verdade, refinando seus pensamentos, limpando sua visão, e assim como o faz, o véu da 
ilusão está lentamente dissolvendo, enquanto, gradualmente, constrói sua nova versão 
do paraíso/Céu na Terra, que se mescla e funde com a visão de seus irmãos e irmãs em 
Espírito. 

Cada fase do Plano Divino está impressa holograficamente dentro do campo áurico da 
Terra, e há um gatilho, ou código, designado para acionamento dentro de cada um de 
vocês, em um tempo específico, cutucando e o inspirando a cumprir sua Divina Missão, 
que é uma parte integral do Grande Plano. Foi cuidadosamente orquestrado de forma 
que se qualquer um abdicar, sempre há outra brava alma pronta para tomar seu lugar. 
O Divino Plano não será negado. Não trará frustração. Há muitos planos contingentes, 
com amplitude de parâmetros, mas está a salvo de falhas e a marcha a diante das 
Idades prosseguirá, como determinado pelo Criador e nosso Deus Pai/Mãe. 

Ao longo dos séculos, houve predições e profecias que haveria uma Nova Era de 
evolução na Terra e dentro da humanidade, que foi chamada como uma passagem do 
instintivo, físico/seres humano para o INTUITIVO ESPIRITUAL/SERES HUMANO, ou 
um retorno à sua verdadeira natureza como Divina Centelha do Criador. Um ciclo 
galáctico leva aproximadamente 26.000 anos para se completar, e a Terra, juntamente 
com todos os Seres sensíveis, está sendo afetada à medida que a humanidade emerge 
da escuridão na Luz de um novo dia cósmico. Foi designado como uma Nova Idade 
Dourada, e assim é verdadeiro, pois uma maravilhosa nova Galáxia Dourada será 
formada, incorporando as vibrações/freqüências de suas experiências/sucesso e a 
sabedoria colhida ao longo de suas muitas curtas estadias no plano terrestre, junto com 
um novo Plano Divino, emitido do Coração/Mente do Supremo Criador para nosso 
Deus Pai/Mãe deste universo. 

Durante a noite ou ciclo escuro das Idades passadas, você mergulhou profundamente 
dentro da densidade e sua Vida/Luz, para seu Eu Elevado e nosso Deus Pai/Mãe, foi 
grandemente diminuída. Foi deixado aos seus próprios dispositivos na esperança que 
despertasse para sua Fonte Interior (recursos) do poder espiritual. O Divino Plano não 
o chamou para experimentar perdas, limitação ou medo, porém, teve que sofre as 
conseqüências das ações de seu livre-arbítrio, as energias discordantes que projetou 
dentro de seu mundo.. 

Dissemos por várias vezes anteriormente sobre as leis de causa e efeito, ou "para toda 
ação há uma reação", que resultam naquilo que é conhecido como Carma, negativo ou 
positivo. Por muitas idades, você, como um iluminado, trabalhou diligentemente para 
trazer ao equilíbrio seu carma pessoal, carma ancestral e as influências cármicas racial. 
Que foi uma importante parte do jogo de dualidade e polaridade, retornando ao 
equilíbrio e harmonia em todas as facetas de sua Existência. Lutou com a cruz da 
matéria por muitas idades, e é maravilhoso observar como lentamente retornou para 
freqüências harmoniosas as discordantes energias que o mantinham, tão longamente, 
fora de equilíbrio. Como curou e transmudou as formas pensamentos que o mantinham 
cativo em seu ambiente infernal do passado, você está, uma vez mais, se tornando um 



pilar de Luz e por meio de que está produzindo uma Cruz de Luz, que radia de seu 
centro de Poder Solar, à frente e atrás de seu chacra coração. Assim, está criando uma 
coluna de Luz, da qual está começando a experimentar os "frutos de seu trabalho", 
enquanto recupera sua herança celestial, como um Emissário de Luz. 

Muitos estão desejosos de agora saber como os ventos de guerra, conflitos e destruição, 
redemoinhando ao redor da Terra, tal qual pesadas e escuras nuvens, podem tocar e 
afetar a tudo e a todos. Isto depende do que está sentindo ou pensando, querido, o que 
está em sua mente e em seu coração, como se manterá firmemente na Luz ou somará 
para as negativas formas pensamentos cármicas, que estão sendo criadas em cada e 
todos os momentos. Novamente, perguntamos como está contribuindo para a liberação 
das vibrações Celestiais, ou as discordantes freqüências infernais? Estamos pedindo 
que não se sente passivamente a beira do caminho, e nada faça. Está sendo pedido que 
se levante e seja contado, pois sua dinâmica energia de Força Vital é necessária agora, 
como nunca antes. Você é muito mais poderoso do que pode imaginar, meu bravo 
amigo, e está desempenhando um importante papel em conquistar uma solução 
pacífica para as muitas instáveis situações mundial. A energia que está radiando, de seu 
centro de coração, tem na mesma medida uma influência no resultado de devastadores 
conflitos ao redor do mundo, tal qual esses que estão nas "linhas de frente". Você, 
também, está no fronte, aparentemente, pois tem a habilidade para acessar a pura, não 
manifestada substância primordial de Força Vital e molda-La em poderosas formas 
pensamentos e ações, que podem superar quaisquer adversidades. As bravas almas que 
foram chamadas para o campo de batalha, não importa de em qual lado estejam 
lutando, se assim o fazem movidos por um desejo de verdadeira justiça para todos, e 
com compaixão do Espírito por seus semelhantes seres humanos, ao invés de ódio, um 
desejo por revanche e por escravizar ou controlar outros, então estão agindo como 
íntegros guerreiros e as forças Celestiais estão com elas. 

Muitos ao redor do mundo estão perguntando: "Por que não podemos ter líderes 
íntegros, inspirados pelo Espírito, ao invés desses estão ao seu próprio serviço, apenas 
buscando poder e não têm, como suas predominantes metas, o melhor interesse pelas 
massas?" Este é também um sinal dos tempos, querido. As grandes mudanças que estão 
lentamente tomando lugar devem começar nos corações das pessoas, e à medida que 
suas crenças mudam e ganham poder e força, construirão uma nova forma de pensar e 
exigirão que seus líderes sejam responsáveis, tenham integridade e sejam verdadeiros 
heróis e campeões das pessoas. Seus líderes refletem a tendência mental das massas e 
uma parte importante de sua missão de vida está em radiar amor incondicional para 
TODA a humanidade e para a Terra. Lembre-se, temos dito que quando assim o faz, sua 
energia amorosa é adicionada ao todo coletivo e é usada para o mais elevado e maior 
bem de TODOS. Quando assim o faz, está em alinhamento com o Divino Plano do 
Criador e coloca-se com minhas Legiões de Luz, como guerreiro de paz. 

Quando dissemos que deveria procurar por aquilo que é sua paixão, que produz sua 
maior satisfação e alegria, muitos não tiveram a menor idéia do que isto seja. Pedimos 
que comece eliminando essas coisas que estão causando tensão em sua vida, aquela que 
produzem seu sofrimento e as que teme. Você não se tornou no que é em um dia, uma 
semana, ou um ano, mas pode se transformar no que era, dentro de sua autorizada 
auto-mestria, mais rapidamente do que pode imaginar. Ofertamos muitas ferramentas, 



técnicas e informações durante os últimos anos, mas você deve realizar um 
compromisso e provar para si mesmo, que aquilo que oferecemos a você são as 
"ferramentas mágicas", que tem procurado. 

Dissemos por diversas vezes, você deve transformar conhecimento em sabedoria, ou 
deve recuperar a realização de algo verdadeiro e conquistável. Realização é quando algo 
se torna cristalinamente claro em sua mente e você “sabe” que isto é sua verdade, e 
então deve colocar aquela verdade em ação. Conhecimento/Sabedoria revestido com 
amor/compaixão e focalizada intenção/ação criam o poder que contém as chaves do 
depósito universal de potencial não manifestado, potencial este que aguarda para que o 
molde e crie qualquer coisa que possa pressentir. Isto é o que está aguardando por você 
em seu novo mundo celestial de amanhã. 

Este é um tempo de integração e retorno ao equilíbrio em todas as coisas, e de suprema 
importância é a reunificação/equilíbrio das Forças de Deus Pai/Mãe na Terra e dentro 
de cada um. Este processo de reunificação acelera seu retorno ao equilíbrio e harmonia 
dentro de si mesmo. Você vai, uma vez mais, encarnar ambos atributos, masculino e 
feminino, qualidade e virtudes do Supremo Criador, mas autorizado através das forças 
combinadas de seu Eu Divino. 

Os ventos celestiais de mudanças estão varrendo sua galáxia e, afinal, alcançou a Terra. 
Não pode ignorar, por muito, o fato que seu mundo está mudando, momento a 
momento. Sente que o tempo está acelerando, mas realmente é sua Terra que está 
correndo ao longo do espaço em um passo mais rápido. Você está avançando para uma 
realidade onde o tempo é fluido e o espaço é maleável. Grandes Seres de Luz vieram de 
longínquos recantos do Omniverso para observar e o auxiliar nessa época de 
monumentais mudanças. Podemos inspirar, direcionar e ajudar, mas você, e somente 
você, tem que realizar a ação que resultará em Céu na Terra. Observe os sinais no céu e 
as belas nuvens e pôr-do-sol, que os anjos pintam para você. Seja sensível aos cutucões 
e sussurros que enviamos ao seu caminho, e se conscientize de todos os milagres, 
grandes e pequenos, que temos disposto para você. Não estamos "lá fora". Estamos 
somente a distancia de um pensamento e uma batida de coração. Eu o cerco e envolvo 
em meu campo áurico de amor e proteção. Você é amado além de medida. 

EU SOU Arcanjo Miguel. 

*ACESSANDOS OS PORTAIS E CIDADES DE LUZ*
através de Ronna Herman

Dez, 2004 - Lição 85

Amado Mestre, no meio deste senso de desassossego há um maior sentimento de 
expectativa e autorização varrendo a Terra e permeando a consciência da humanidade. 



Há muitos acontecimentos de que está ciente e muitos outros, além das cenas. de que 
não; porém, a fase está determinada para que muitos maravilhosos milagres se 
desvelem diante de seus olhos. 

Falamos, freqüentemente, sobre abertura de portais e cidades de Luz; contudo, você 
ainda não entendeu completamente o que estamos empreendendo em contar. Falamos 
também que há maravilhosos Seres de Luz por todo o Omniverso, que tem viajado para 
sua galáxia/sistema solar para observar o fenomenal processo transformacional agora 
em progresso. No passado, esses grandes Seres de Luz enviaram refratadas porções de
si mesmos; porém, devido ser esta uma critica e monumental era na evolução de seu 
universo, especialmente, na Terra e seu sistema solar, foi pedido que eles viessem em 
toda sua magnificência. Se entender o funcionamento do universo, sabe que é 
impossível para qualquer dos Grandes Seres descerem em suas plena resplandecência e 
esplendor, para dentro das baixas dimensões, onde você reside. Lembre-se, temos lhe 
contado que todos os grandes mestres, avatares e mensageiros do Criador trouxeram 
somente uma pequena face de suas verdadeira magnificência dentro do recipiente físico 
nos quais eles encarnaram, para caminha entre vocês. 

Para que estes emissários do Criador façam a viagem de descida dos reinos elevados do 
Criador, revestem-se de grandes esferas celestiais de Luz, que contem as freqüências e 
padrões geométricos de Luz das dimensões nas quais eles residem. Seus Sóis de Luz 
contem todas as virtudes, atributos, qualidades e aspectos do ambiente de seu lar, como 
também, a sabedoria, conhecimento e informações que desejam transmitir para a 
humanidade. Cada destes grandes Seres levam específicos presentes e talentos, a eles 
concedidos diretamente do coração/mente do Supremo Criador, que estão agora sendo 
disponibilizados para você, via as Pirâmides de Luz que construiu na quinta ou mais 
elevadas dimensões. Estas grandes naves de Luz ou Cidades de Luz estão agora 
firmemente colocadas nas elevadas dimensões, ao longo de sua galáxia, com uma 
elevada concentração dessas magníficas estruturas em muitos locais chaves ao redor de 
sua Terra. As aberturas de Portais de ilimitado potencial, de que ouviu e auxiliou na 
abertura, são portas de comunicação para estas cidades de Luz, assim você pode 
acessar toda a magnificência que elas contem, e pela primeira vez, desde que deixou seu 
elevado lar entre as estrelas, pode comungar e interagir com esses fenomenais Seres. 

Muitas cidades e locais na Terra foram designados como Cidades de Luz e através deles 
estão sendo radiadas abaixo, dos reinos elevados, grandes colunas ascensionais de Luz, 
por seus esforços. Pessoas, aos milhares, estão migrando para estas cidades, atraídas 
por uma inexplicável energia ou impulso. Há outros locais que foram determinados 
como Estações de Luz, onde centros de aprendizado, curas e sabedoria espiritual estão 
sendo formados. Milhares de queridas almas serão atraídas para esses locais, para 
ganharem conhecimento, serem curadas e se unirem com seus familiares de alma ou 
companheiros na jornada. Elas levarão de volta as sementes da nova Criação e 
sabedoria para seus lares e radiarão essas freqüências de transformação, do Reinos de 
Luz, para todos ao seus redores. 

Para que ganhe um melhor entendimento do que as dimensões são, de seu ponto de 
vista fisco, compararemos as dimensões ao sistema de chacras. 



As dimensões podem ser definidas como interpenetrantes níveis de consciência, que 
"ressonam para harmoniosos conjuntos de freqüências e vibrações". Cada elevada 
dimensão é menos densa e contém padrões de freqüências mais refinados, que por sua 
vez contem maior, mais complexa sabedoria cósmica/Verdade do Criador e leis 
universais. Toda criação é manifestadas através da intenção e de energias vibracionais 
compostas de diferentes freqüências. A Densidade da matéria aumenta na dimensão de 
seu distanciamento do Criador e do Grande Sol Central, onde reside nosso Deus 
Pai/Mãe. 

PRIMEIRA DIMENSÃO: FUNDAÇÃO PRIMEIRO CHACRA * BASE DA ESPINHA * 
Natureza Instintiva. Assuntos de Sobrevivência e autopreservação. O foco está no corpo 
físico e como existir em um mundo físico. Auxilia em sua fundamentação, assim você 
pode sintonizar e receber a energia de Força Vital da Terra, como também de seu Eu 
Elevado, seu Raio Divino ou Divina Presença EU SOU, nos Reinos Elevados. 

SEGUNDA DIMENSÃO: SENSAÇÃO SEGUNDO CHACRA * SACRAL * (abaixo do 
umbigo). O foco está nos sentimentos e emoções. Centro corporal de desejos. Amor 
passional/Sexual. Entrega/Render-se. Tolerância. Predomínio das relações de 
interações, dar e receber. É controlado principalmente por sua natureza instintiva. 
Emoções físicas - materiais, onde freqüentemente regem medo, supertições ou dogmas, 
ao invés da intuição e sabedoria espiritual. 

TERCEIRA DIMENSÃO: MANIFESTAÇÃO TERCEIRO CHACRA * PLEXUS SOLAR * 
Centro Emocional. Centro de poder pessoal. Tornando-se um co-criador no plano físico 
de existência e aprendendo a agir/funcionar como um Ser Espiritual, envolto em um 
manto de carne. Aprendendo as leis universais de manifestação e as leis de causa e 
efeito. Aprendendo, uma vez mais, sintonizar-se para o corpo de desejos espiritual, 
para obter a mestria e aprender o auto-controle sobre o corpo de desejos corporal. 

QUARTA DIMENSÃO: INSPIRAÇÃO * AUTO-REALIZAÇÃO QUARTO CHACRA * 
CENTRO CORAÇÃO * Ancora o Criador/Energia de Força Vital do Eu Elevado dentro 
do corpo físico. À medida que evolui e pode integrar mais energia de Força Vital, a 
Chama Trina da Divina sabedoria, Divino Querer e Divino Amor, arde mais 
resplandecente e forte, e começa a ansiar por uma reunião com seu Eu Elevado, sua 
Cristica Consciência e seu Raio Divino. O amor compassivo busca expressão e você 
começa a ansiar por algo além do plano material de existência. Principia o processo de 
cura e harmonização de seu recipiente físico e a recuperação de sua Divina Herança. 

QUINTA DIMENSÃO: VOCALIZAÇÃO * COMUNICAÇÃO QUINTO CHACRA * 
CENTRO GARGANTA * Poder da palavra falada. Verdadeira comunicação, expressão e 
criatividade. Começa a acessar seus presentes intuitivos e habilidades extra-sensórias. 
Seu Eu Elevado começa a tomar um papel ativo em sua vida e, ativa sua ponte arco-íres 
para os reinos elevados de forma que pode interagir com seus anjos guardiões, seus 
guias e os Seres de Luz. O véu da ilusão lentamente começa a se dissolver e sabe que 
não está só. Você, ocasionalmente, alcança o "Estado de Bem-Aventurança" dos Reinos 
Elevados e sabe, uma vez por todas, que pretende conectar-se com nosso Deus 
Pai/Mãe. Você nunca é o mesmo, continuamente buscará experimentar, uma vez mais, 
a magia e maravilha de fundir-se em Unidade com o Tudo Que É. Acessa o ilimitado 



suprimento da substância Primordial de Força Vital, que está estocada nas Pirâmides 
de Luz/Poder, pela qual pode criar ou ter qualquer coisa que possa pressentir. Está 
evitando as distorções da terceira e quarta dimensões à medida que aprende a planejar 
seu futuro, focar sua intenção, pedir pelo mais elevado resultado e, então, realizar as 
etapas necessárias para trazer seus sonhos a realização. Busca retornar ao caminho do 
meio e atingir o equilíbrio e harmonia em todas as coisas físicas. 

SEXTA DIMENSÃO: VISUALIZAÇÃO * CO-CRIAÇÃO SEXTO CHACRA * TERCEIRO 
OLHO * CENTRO SOBRANCELHA * Intuição, discernimento e clarividência. 
Percepção além da dualidade. Acessando a sabedoria do Cosmos e alcançando paz 
mental. Você alcança uma "sabedoria", pela qual busca conhecer sua elevada verdade e 
empreende em viver aquela verdade, no melhor de suas habilidades. Acessa os Pacotes 
de Luz de sabedoria, estocados dentro das elevadas Dimensões de sua estrutura 
cerebral, e começa a perceber que é uma Faíscas de um imenso e maravilho Ser. Busca 
cultivar sua Divina Herança e cumprir sua Divina Missão Universal. 

SÉTIMA DIMENSÃO: ILUMINAÇÃO * REUNIFICAÇÃO SÉTIMO CHACRA * COROA 
* O cérebro superior é vitalizado. Seu Querer espiritual é fortalecido, sua Divina 
Sabedoria expandida e a reunificação com as muitas facetas de seu Eu Divino e seu 
Deus Pai/Mãe acelera. Você não pode existir totalmente na Sexta ou Sétima Dimensão 
e permanecer no corpo físico; contudo, pode entrar e acessar algumas das refinadas 
freqüências destes níveis e as incorporar dentro de seu campo áurico e sua consciência. 
Quando entra na quinta, sexta e sétima dimensões, começa o processo de reconstrução 
de seu perfeito Corpo de Luz, Adão/Eva Kadmon. Você terá acesso e funcionará de 
dentro de positivo, equilibrado reino da baixa quarta dimensional, enquanto evolui no 
Ser de Luz, que primeiro pisou a Terra física e dentro do reino material de existência. 

Há uma ordenada seqüência para os Ciclos Cósmicos de Criação, que define e enfatiza 
uma grande variedade de "EXPRESSÃO RELIGIOSA"; então, é importante que 
aprenda a fluir e adaptar-se para os "tempos de mudanças", para descartar as 
restritivas, limitantes crenças da terceira e quarta dimensional de realidade, enquanto 
ganha sabedoria, busca elevadas verdades e cresce intimamente, para seu original 
"Estado de Divindade". 

Conscientize-se que o Fogo Solar do Supremo Criador está permeando a tudo neste 
universo. Nada pode escapar as radiações e influências magnéticas da rara e suave Luz 
do Criador, que agora está permeando seu sistema solar, a Terra e a humanidade. Seus 
chacras são tal qual baterias eletromagnéticas (vórtices) dentro do corpo. A linguagem 
da Luz, via as pulsações de freqüências eletromagnéticas, ativa seus múltiplos níveis de 
consciência. Você deve estar harmonizado e sintonizado para com as freqüências 
vibracionais, para acessar e integra-las. As elevadas freqüências de 
Luz/pensamento/som vibram através de sua corrente sanguínea, células, tecidos, 
órgãos, ossos, músculos e DNA, enriquecendo seu senso de bem-estar. As baixas 
freqüências da humanidade restringem o fluxo da energia vital e aumentam a 
densidade de seu sistema de quatro corpos baixos. Seu sangue carrega os códigos 
genéticos de sua linhagem terrestre e, mais importante, sua linhagem cósmica. 



Novos ciclos de "Ser" são iniciados através da disposição para mudanças, ou se você 
está resistente, pelo conflito. Muitos dependem de sua capacidade para atrair, 
responder e absolver (ou rejeitar) e transmitir elevadas, refinadas energias, conhecidas 
como "elevadas verdades". Sua Alma e Eu Elevado recordam as razões de sua escolha 
em experimentar e expressar dolorosas situações, não como uma punição, mas por 
resolução. 

Deveria se esforçar para fortalecer sua autodeterminação e seu desejo para o 
cumprimento. Deve evoluir de um estado de serviência Eu-ego para um estado de 
serviência de Alma. Sua Alma é a sua parte que está conectada para o "Todo Universal". 
Você pode ganhar compaixão pelo caminho duro, através da dor e sofrimento (direção-
Ego) ou pelo modo fácil, via reconexão com seu Eu Elevado e Raio Divino (Alma-
inspirado). 

LEMBRE-SE, AS SAGRADAS FERRAMENTAS DE CRIAÇÃO SÃO: FOGO SAGRADO, 
RESPIRAÇÃO, VISUALIZAÇÃO, MEDITAÇÃO, AFIRMAÇÃO, INTENÇÃO E AÇÃO. A 
Luz do Criador contem energia, inteligência e a substância cósmica da matéria, todas as 
coisas necessárias ao cumprimento do Plano Divino. A Luz/Fogo Corpo(causal) ao 
redor de nosso Deus Pai/Mãe tornou-se os Doze Raios de Divindade deste universo e, 
eventualmente, os Sete Raios de Criação de seu Sistema Solar. Você foi produzido 
primeiramente do Núcleo do Sagrado Coração do Supremo Criador, como um Ser de 
Fogo Branco, de onde vem o ditado "Feito à imagem e semelhança de Deus". 

Nós o fortaleceremos e inspiraremos e manteremos a chama em seu coração, enquanto 
avança no caminho que o conduz de volta ao seu próprio lugar junto a nós. A Luz, amor 
e bênçãos de nosso Deus Pai/Mãe brilha em você eternamente. 

EU SOU Arcanjo Miguel. 

Tradução – colaboração de Ivete Brito
--------------------------------------------------------------------------------
Agradecemos qualquer auxílio, inspirado em Espírito, na divulgação destas mensagens.
--------------------------------------------------------------------------------
Livre para Cópia, Compartilhamento entre amigos e por grupos de meditações; para 
qualquer tipo de publicação/impressão é necessário pedir solicitação por escrito.

Fonte:  http://www.aamiguel.pop.com.br  
Formatação e divulgação: WWW.luzdegaia.org


