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Amado mestre, nunca se esqueça, em momento algum, que cada um de 
vocês, é um guardião da Chama Sagrada da Luz do Criador. Seu brilho pode 
ser turvo ou maravilhosamente resplandecente, mas não pode extinguir a 
Vida/Luz dentro de seu Sagrado Coração. Você está designado para ser um 
Portador de Luz, que contem os refratados Raios da Consciência do Criador, e 
foi programado para avançar e tomar parte na criação de múlti-universos e 
nisto tudo. Sempre foi planejado que teria acesso a todas as virtudes, atributos 
e qualidades do Supremo Criador e a habilidade para alcançar, interna e 
externamente, e acessar a primordial substância vital necessária para manter 
qualquer coisa que possa imaginar ou desejar. Nunca se esqueça que é uma 
Faísca do Divino e um Sol amado (filho ou Filha) do Supremo Criador e de 
nosso Deus Pai/Mãe. Vemos o seu brilho ou a falta dele e muitos 
incandesceram a Célula interior do Deus Criador, de forma que está 
queimando brilhantemente e você projeta, onde quer que vá, uma aura de 
Amor/Luz.. 

De seu ponto de vista, esteve desconectado do Sagrado Fogo da Criação e 
deixou seus próprios dispositivos por centenas de milhares de anos. Sentiu que 
estava lançado aos caprichos do destino e controlado por esses que pensou 
ser mais sábios e poderosos do que você. Temos dito que alcançou os mais 
profundos níveis de densidade, enquanto fragmentou seu Eu Divino ao limite 



do permitido pelas leis universais; porem, sempre esteve conectado às muitas 
facetas de seu Eu Elevado e ao seu Divino Raio. 

Você não viajou só para dentro do grande vazio. Em todos os sub níveis de 
todas as dimensões havia guias angelicais e professores para o auxiliar. A 
tarefa exclusiva deles foi guiar, guardar e protege-lo, inspirar e o auxiliar, 
enquanto viajava dentro do desconhecido. Sempre teve um esquema Divino 
codificado dentro de seu DNA, detalhando sua última missão e também um 
dispositivo para retorno ao lar, que demonstraria, a você, a forma de retornar 
ao seu sublime estado nos reinos de Luz. 

Teve muitos professores, guias e auxiliares ao longo do caminho, e sim, deixou-
os para trás enquanto viajou, descendo ao longo das multi-dimensões, e está 
também reunindo muito desses maravilhosos mentores/professores/amigos à 
medida que reverte o processo. Pressinta bilhões de "pontos de paradas" 
espalhados ao longo deste universo, que foram estrategicamente colocados 
em todos sub-níveis de todos os ambientes dimensionais, sejam eles um sistema 
estelar, sistema solar ou planeta. Uma legião de auxiliares angélicos portadores 
de todos os atributos da consciencia-Criador, junto com representantes dos 
reinos arcangélicos, incluindo esses do AA Metatron, os muitos Senhores da Luz, 
que incluem muitos da linhagem do Lorde Melquizedec, como também muitos 
Grandes Seres com os quais não está familiarizado, foram designados para 
esses pontos de paradas. Da mesma forma como experimentou em seu tempo 
escolar na Terra, alguns desses professores/guias foram a você designados, em 
todos os níveis ao longo do caminho, e da mesma maneira como acontece 
no mundo material, seus professores celestiais não o acompanha ao próximo 
nível (quer esteja indo para a densidade, ou se elevando para refinados 
reinos, uma vez mais), eles ficam para trás e recebe novos guias e professores, 
adequados para aquele particular nível de expressão/experiência. 

Uma principal exceção para isto é que recebeu dois anjos guardiões, que tem 
permanecido com você ao longo de suas muitas encarnações na Terra. Eles 
são uma parte de seu vastíssimo ser, ou fragmentos de seu Eu Divino, que 
nunca encarnaram no físico. Concordaram em permanecer nos reinos 
elevados para o auxiliar na recordação de sua verdadeira identidade, 
enquanto você mergulhou nas distorções e ilusão das baixas dimensões. Estão 
sempre junto a você guiando, inspirando e protegendo, dentro dos limites 
permitidos pelas leis universais. Seus caminhos estão inexoravelmente unidos e 
eles radiam e vibram freqüências aumentadas junto com a sua. Há tempos 
especiais quanto recebem permissão para intercederem, tais como na 
proximidade de acidentes fatais quando alguém deveria deixar o recipiente 
físico, devido a severidade dos danos corporais, mas milagrosamente 
sobrevivem. Seus fiéis anjos guardiões são responsáveis por muito dos milagres 
em sua vida e por suavizarem o caminho em situações aparentemente 
impossíveis. Quanto mais harmonizado/sintonizado se torna para seus 



guardiões, mais eles podem auxilia-lo. Não eliminam lições cármicas; porém, 
podem auxiliar na solução de muitas situações estressantes, com facilidade e 
graça, se obteve a sabedoria de uma experiência negativa e se sua intenção 
é pura. 

Exclusivamente para esses tempos, também a dispensão de um decreto Divino 
por nosso Deus Pai/Mãe, torna disponível a você uma miríade de auxiliares 
angélicos através deste universo. Há alguns anos, ofereci a cada um de vocês 
quatro auxiliares angélicos de minhas Legiões de Luz. Estes são poderosos 
Seres, de longínquos recantos deste universo, que foram designados para a 
Terra, para o ajudar no miraculoso processo evolutivo, que está no meio. 
Quantos aproveitaram este presente e oportunidade sem precedentes? Nem 
tantos quanto esperávamos. Você deve pedir, querido, pois a lei do livre-
arbítrio ainda é efetiva na maioria dos casos. 

Mais uma vez, ofereço este maravilho presente. Imploramos que tire vantagens 
desta oportunidade, pois acelerará o processo de ascensão e facilitará em 
muito sua jornada. Se estiver disposto, nomearei para cada um de vocês 
quatro belos seres angélicos, mas deve solicitar por este presente. Esses são 
muito mais poderosos do que qualquer dos da miríade de auxiliares angélicos 
que estão ao seu dispor e como eles virão ao meu pedido: serão dois com 
predominantes energias femininas e dois com predominantes energias 
masculinas para o servir. Asseguro, ELES SÃO REAIS - tão reais quanto qualquer 
coisa que possa tocar no reino físico. Dê-lhes tarefa, pergunte por seus nomes 
e permita um senso de suas personalidade emergir, enquanto se sintoniza com 
eles dentro de seus sentidos internos. Direcione-os para o auxiliar em todos os 
seus empenhos, quer seja abundância, saúde, organização, proteção, 
criatividade; não há limites para o que eles podem realizar. 

Quanto maior for sua interação com eles, mais reais se tornarão a você e mais 
verá de quão úteis podem ser. É tempo para que receba algumas das 
recompensas por todos os seus pacientes empenhos, todas suas tentativas e 
testes. Gradualmente, estaremos retomando nossa própria relação com você, 
com toda a humanidade. Não foi nossa intenção estar separado ou dividido. 
Foi planejado que deveria ser capaz de interagir conosco telepaticamente, 
até mesmo elevar seu Espírito para dentro dos reinos onde residimos, passar 
tempo em nossa companhia e receber socorro. 

Permita-nos revisar algumas das orientações básicas do passado para auxiliar 
no completo despertar do mestre interior, enquanto se ILUMINA e ajuda na 
ILUMINAÇÃO do mundo ao seu redor: 



• Esforce para manter o equilíbrio dentro de seu corpo físico, mental, 
emocional e etérico. Qualquer distorção em qualquer área de seu Ser físico 
cria desarmonia e desconforto, ou caos em algum nível.

• É inaceitável retirar-se do mundo para seguir seu caminho espiritual. Deve 
caminhar andando junto com a massas, como um mestre de Luz, e 
compartilhar sua radiação e sabedoria com esses ao seu redor. 

• Conscientize-se mais de seus pensamentos, sentimentos e intenções. Permita 
aos pensamentos negativos fluírem através de sua consciência, tal qual uma 
corrente nebulosa, observando, mas não os cultive como seus próprios, nem 
permita que eles afetem seu senso de bem-estar.

• Inicie mudanças positivas em suas atitudes e em sua vida, ao invés de reagir 
a situações negativas ao seu redor, depois que elas se manifestaram.

• Faça um inventário. Quanto mudou durante os últimos anos, e qual 
mudança gostaria de iniciar em você e ao seu redor, em futuro próximo? 

• Que tipo de mundo percebe para você em cinco anos? O que deve fazer 
para manifestar resultados mais elevados? O que pode pessoalmente fazer 
para tornar o mundo um local melhor? 

• Reconheça, honre e respeita a Fagulha de Divindade dentro de outros, não 
importa quão diferente ele acreditem ser ou desamorosas sejam suas ações. 

• Pratique, freqüentemente, entoar sons, harmônico sagrado e a sagrada 
respiração. Diariamente irradie amor incondicional para a humanidade e a 
Terra, enquanto inspira Luz e expira amor. 

• Visite, diariamente, sua Pirâmide de Luz/Poder, na elevada quinta 
dimensional, para atrair, para dentro de seu mundo físico, mais e mais das 
refinadas energias do elevados reinos. 

• Eleve-se acima daquilo que é pensado ser bom ou mau. Não oscile daquilo 
que tem cultivado como sua verdade e não sinta que deve justificar suas 
crenças para outros.

• Esteja disposto a sair de sua zona de conforto, a medida que um novo 
poderoso você se esforça para emergir. Aceite cada novo desafio com 
ímpeto. Empenhe-se em aprender a sabedoria a ser obtida de aparentes 
situações negativas. 

• Pratique tele-pensamento e empreenda entender o significado atrás de 
cada ação negativa ou palavras ofensivas que outros projetam para você. 



• Diariamente, pratique "Retornar ao Centro" e "Retornar ao Remetente" 
qualquer farpa negativa ou energia enviada a você por outros, embrulhada 
em amor. 

• Permita a sua criança interior expressar-se livremente através da alegria, 
felicidade, movimento e som. • Gradualmente, elimine de sua vida essas 
coisas que não lhe proporcionam alegria e satisfação. Esteja disposto a deixar 
ir os velhos padrões de pensamentos, tradições e crenças desgastadas, 
enquanto aprimora seu estilo de vida para ajustar o novo ILUMINADO você. 

• Pela liberação de velhos condicionamentos, velhas meias-verdades e 
falácias, começara a expandir e bem afinar sua consciência, o que permitirá 
novas, puríssimas verdades começarem a filtrar para dentro de sua 
consciência. 

• Ouse sonhar e ser diferente, enquanto sai do lugar comum e à frente das 
massas. Refine sua visão do futuro e não permita a ninguém ou qualquer coisa 
que o intimide. Torne-se uma meditação viva, de forma que em todos os seus 
despertar esteja focalizado nos mais elevados propósitos para você, para 
todos os outros e para a Terra. 

• Reunam-se para criar meridianos de Amor/Luz, de forma que suas brilhantes 
vibrações de refinadas energias fluam de um lado para outro entre vocês, 
como também de você para o reino celeste e abaixo, dentro do centro da 
Terra. 

• Assuma a sublime perspectiva dos mestres: permaneça calmo e amoroso, 
observando, auxiliando quando possível e apropriado, mas sem permitir 
julgamento, pois sabe que tudo acontece por uma razão e um propósito mais 
elevado. 

• Viva no momento presente, pois é somente neste tempo que pode acessar 
a pura energia cósmica de Força Vital, da qual todas as coisas são criadas. 

• Não há nada e nem ninguém que possa diminuir ou separa-lo do amor que 
o Criador tem por você.

• O amor vem em muitas formas. Somente você pode decidir como 
expressará o precioso presente do amor. Sinta-o, experimente-o plenamente, 
e distribua. 
Querido, mantenha uma sintonização consciente para seu Eu Elevado, pois as 
mensagens e instruções virão a você em um passo mais e mais rápido. O 
tempo de esperar e preparação terminou. O tempo para ação foi iniciado. 



Permita-nos compartilhar nossa Luz com você enquanto, junto, preencheremos 
os escuros cantos na Terra com as transformantes vibrações do amor.

EU SOU Arcanjo Miguel. 

UMA OPORTUNIDADE DE OURO 
através de Ronna Herman
Fev, 2005 - Lição 87

Amado Mestre, a Terra e a humanidade estão à beira do maior despertar e 
transformação desde a queda da consciência dentro da densidade dos 
baixos reinos. Isto pode parecer como que se os elementos estão fora de 
controle e destruindo a abundância da Terra, porém, pedimos, por favor, que 
se lembre, "Depois do caos vem nova Criação". Muitas queridas almas que 
não estão prontas para se graduarem da roda da reencarnação e carma 
estão transcendendo para o reinos elevados, em preparação para uma 
"atualização em consciência", enquanto se preparam para um novo e melhor 
ciclo de experiências nos mundos físico/material de expressão. Como dissemos 
anteriormente, por causa do que você realizou - as Legiões de Luz - está 
assegurado que nenhum outro grupo de almas terá que experimentar os 
profundos níveis de sofrimento, medo, negatividade e privações, que você 
experimentou durante suas muitas curtas jornadas nesta galáxia e 
especialmente na Terra. 

Aos belos servidores do Criador, os Reinos Dévicos e Elemental, foi dada nova 
diretiva, instruções para começarem a infundir a Terra, em plena força, com 
seus elementos de vida: Fogo Cósmico, a força vital do Criador; a Respiração 
do Supremo Criador, o elemento ar; a purificação e sustentação vital do 
elemento água; e a fundação de sua existência no plano material, o 
elemento Terra. Você pode ver as instabilidades e mudanças dos padrões 
climáticos e os movimentos da terra como forças destrutivas da natureza, mas 
vemos como um processo necessário para trazer a Terra de volta a saúde e 
equilíbrio. Os elementos não são seus inimigos, são presentes Divinos do 
Criador, mas a Terra foi usada e abusada, e por muito tempo. A humanidade 
está vindo de idades e cada um deve sofrer as conseqüências ou colher os 
resultados de suas ações. 

Está rapidamente ficando evidente quais áreas do planeta estão mais 
necessitadas de limpeza e equilíbrio. Estamos empenhados em manter ao 
mínimo os níveis de dor e sofrimentos e, como já dissemos, a destruição da 
massa de seu planeta não é uma remota possibilidade. Porém, tal qual aquele 



que permite ao seu corpo se deteriorar ao ponto em que sua força vital é 
ameaçada, assim está com a Terra, e drásticas medidas devem ser tomadas. 

Este é o porquê dissemos que esses tempos em que está agora vivendo são 
críticos. Todas as oportunidades devem ser aproveitadas para auxiliar a Terra 
nascer e reformar seu corpo de Luz. É o porquê temos pedido para que se 
reúnam a cada lua cheia em meditação, com a intenção de permitir o influxo 
da cósmicas força vital fluir através de vocês e para dentro da Terra. Deve 
usufruir a vantagem de cada oportunidade oferecida dentro do grande 
projeto do Criador. Pedimos que se conscientize das maravilhosas 
oportunidades que o aguardam se concordar em tomar para ativa na 
transformação da Terra e da humanidade. 

Muitos estão, ou se tornarão, cientes da importância do evento chamado 
WESAK, que ocorre com a lua cheia, com o Sol no signo astrológico de Touro. 
No passado, acreditavam ser somente uma celebração religiosa do mundo 
oriental; porém, dizemos, foi significante para todo o mundo e toda a 
humanidade, não importando qual seja a ordenação religiosa/espiritual. A 
palavra WESAK é derivada de silabas e energias que são uma combinação de 
sons produzidas nas mais elevadas dimensões. Medite nessa palavra, use-a 
como um mantra e veja o que emerge da profundeza interior de sua 
consciência. 

Permita-nos explicar mais plenamente a importância deste e de outros eventos 
santificados e o que significam para as pessoas da Terra. Dentro do Divino 
plano para a Terra e seus habitantes foi decretado que durante o Sol no 
astrológico do signo de Libra e Escorpião haveria uma colheita, via Hierarquia 
Espiritual, de todas as positivas, energias de incondicional Amor/Luz que a 
humanidade tinha projetado no mundo durante o último ano, e essas 
freqüências vibracionais de Amor/Luz seriam estocadas na grande Pirâmide 
de Luz, ou um depósito cósmico nas elevadas dimensões, para posterior uso. 
Veja você, a energia de Amor/Luz que projetou é única, pois está infusa com 
a Essência da Terra e suas experiências terrestres. Quando é mesclada com a 
especial Essência de Luz do Criador, é muito mais facilmente disponibilizada 
dentro das áreas da Terra onde são mais necessárias causando assim menos 
caos e destruição, quando as vibrações de Luz entram em contato com as 
desequilibras freqüências de escuridão. Também podem ser muito mais 
facilmente integradas e utilizadas por esses que estão despertando e 
receptivos, provocando menos angústia e confusão em seus ambientes, 
enquanto se empenham e retornar ao equilíbrio e harmonia interior. Dissemos 
que você é um transformador e calibrador do Amor/Luz que leva os 
componente da vida e de toda a Criação, e essas ondas de Luz estão 
bombardeando sua Terra, em maior quantidade e força. E a maravilha deste 
presente é, querido, quanto mais deste admirável elixir possa conter, mais 
pode dispensar, compartilhando com outros, e então mais lhe será dado. 



Há uma grande reunião e celebração nos reinos elevados, é como se cada e 
todas as boas ações das almas ou vibrações de amor fossem pesadas e 
medidas e onde é determinado qual é sua adicional ou especial porção da 
colheita de presentes que terá para o próximo ciclo. Seus anjos guardiões e 
guias angelicais usarão sua especial partilha de Amor/Luz para criarem mais 
surpreendentes milagres em sua vida, para abrir o caminho, facilitando a 
forma e auxiliando no cumprimento de sua Divina Missão. Suas riquezas 
celestiais verterão sobre você, para que as use no auxilio da criação de um 
mundo melhor e ajude a acelerar seu próprio processo de ascensão e de 
outros. Lembre-se, dissemos que deve aprender a receber, que forma que 
possa melhor servir e compartilhar seus presentes e sua abundância. 

O evento chamado Páscoa também tem um significado muito mais profundo 
do que uma observância da crucificação do Ser Crístico Jesus/Yeshua. Este 
Amado preparou o palco para o que está ocorrendo na Terra nestes tempos. 
Ele abriu o caminho de forma que o Divino Amor/Luz de nosso Deus Pai/Mãe e 
do Supremo Criador pudesse penetrar o véu e, eventualmente, permear a 
Terra e a consciência da humanidade. As freqüências vibracionais de Luz são 
radiadas em maior medida durante o Sol no astrológico do signo de Touro. É o 
tempo de verter sobre a humanidade e a Terra a pura Essência do Criador, 
através de nosso Deus Pai/Mãe, os Lords de Luz, as forças Budicas e os Seres 
Crísticos das elevadas dimensões deste universo. São tempos especialmente 
auspiciosos, pois há Divinos Representantes do Criador, dos mais distantes 
pontos do Omniverso, estacionados nas grandes cidades de Luz, das quais já 
falamos anteriormente. Eles vêm para observar, para compartilhar seus 
exclusivos presentes com a humanidade, durante esses tempos sem 
precedentes de transformação e evolução. 

Pedimos que se una com seus familiares de alma e seus companheiros de 
jornada na celebração do amor, agradecendo a dádiva e unidade. Para 
ampliar e aumentar a integração dos presentes Divinos de Amor/Luz sugerimos 
que esses se reúnam na construção de um grupo de Pirâmides de Luz/Poder, 
na quinta dimensão, e a medida que vêm juntos a este local sagrado, a 
infusão da Luz do Criador será aumentada entre vocês, e cada um 
compartilhará e se beneficiara dos presentes, uns dos outros. Você terá 
construído um local sagrado onde, de agora em diante, pode vir e se reunir 
com seus companheiros de alma e receber apoio, inspiração e sabedoria, de 
seu especial grupo de ascensão. Onde quer que esteja para ser inspirado, 
saiba que é um compromisso feito há muito tempo atrás, nos reinos elevados. 
Seria uma reunião de grupos de Semeadores Estelares, que concordaram em 
avançar e demonstrar o caminho para as queridas almas que seguirão os seus 
passos. Você é um dos que se prepararam para ser Portador da energia 
Crística/Criador, profetizada como a Segunda Vinda. Temos dito que não 
haverá um grande avatar ou emissário do Criador para a condução no 



caminho para dentro da Nova Era. Cada um tem o potencial para ser um 
Portador de Luz e um Demonstrador do Caminho, no futuro. 

O terceiro evento que desejamos falar acontecerá em 23 de Maio de 2005, 
durante a lua cheia, com o Sol no signo astrológico de Gêmeos e é chamado 
o FESTIVAL DA HUMANIDADE. Você terá começado a integração das refinadas 
freqüências de Luz, que verteram durante o Festival de Wesak, e neste evento, 
será solicitado a fazer um compromisso para se tornar um ativo Portador de 
Luz, que radiará para dentro do mundo as Divinas freqüências de Amor/Luz, 
Sabedoria e Poder. Fazendo assim, auxiliará na disponibilização desses 
maravilhosos presentes para esses que estão pisando sobre caminho do 
despertar e iniciando suas jornadas para a ILUMINAÇÃO (LUZ-mente). 

Muitos perguntaram sobre a localização das Cidades de Luz, nas elevadas 
dimensões, a que recentemente nos referimos. Embora tenhamos mencionado 
alguns no passado, neste momento, não divulgaremos a localização desses 
portais Cidades de Luz, pois não desejamos que pense que um local na Terra é 
melhor do que outro. Ao invés, sugerimos que entre em sua Pirâmide de Luz e 
peça que uma coluna ascensional seja construída através e ao seu redor, com 
você como ancora. Pressinta a Luz de seu próprio Eu Divino radiando dos 
elevados reinos e permeando seu Ser, e enquanto esta Luz cresce forte, se 
expande até envolver seu lar, seu bairro, sua cidade e radie mais e mais além, 
na área em que vive. Toda área na Terra dever ser limpa e trazida para a 
harmonia. Você está, ou será levado, ao local onde pode ser de maior serviço 
e se estiver pleno de Luz, ao invés de medo estará seguro, não importa onde 
esteja. Esses que precisam de seus cataclismos para despertar terão com eles 
seus cataclismos, não importa aonde vão, pois que é a realidade que eles 
estão criando através de seus pensamentos e ações. Se seu Eu Elevado 
desejar mude para outro local, será guiado e inspirado para o quando e onde 
será relocado, onde pode ser de melhor serviço e servir pela Luz. 

Alguns também pediram mais informações a respeito do presente dos quatro 
auxiliares angélicos, que recentemente relembrei que estava disponível a 
cada um de vocês. Tudo o que tem fazer é pedir sinceramente por este 
presente, pois não infringiremos seu livre-arbítrio. O pedido será mais efetivo se 
feito durante seus períodos de meditação, ou melhor ainda, indo à sua 
Pirâmide de Luz, pois assim fazendo evita as distorções da terceira - baixa 
quarta dimensional da consciência de massas. No sagrado ambiente de sua 
Pirâmide de Luz, podemos nos reunir e radiar nossa Essência sobre você. Seus 
guardiões, guias e professores lá o aguardam e, também, pode chamar 
quaisquer dos Amados Seres de Luz, os mestres, ou avatares, ou quem quer 
que seja que deseja que se una a você. Isto é uma das maravilhas desses 
tempos. Agora podemos comungar com você, uma vez mais e esta é a mais 
fácil e efetiva forma para nos interagirmos com você. Pode pedir que seja 



levado à uma das grandes Cidades de Luz, em seu corpo etérico, o que 
permitirá que experimente as maravilhas e belezas dos reinos celestiais. 

Deve estar ciente de que há leis universais e um protocolo que devem ser 
seguidos, como também, regras que determinam o quê seus amigos invisíveis 
podem fazer com e por você. Não podemos negar ou eliminar os testes e 
desafios que seu Eu Elevado incitou para seu aprendizado; porém, podemos 
suavizar e facilitar a forma, se você está na adequada estrutura mental e se 
esforçando para seguir o elevado caminho, podemos, também, dissolver 
qualquer residual de vibrações negativas ao seu redor, desde que tenha 
ganhado a saberia de uma particular lição. 

Deve sempre buscar seu mais elevado bem e o maior bem para todos. Sua 
intenção é de extrema importância e deveria sempre se esforçar para estar 
centrado dentro de seu sagrado coração, para manter o equilíbrio e 
harmonia, até mesmo se redeado pelo caos, e viver sua vida com integridade 
enquanto segue sua elevada verdade, no melhor de suas habilidades. Então, 
querido amigo, andaremos ao seu lado e suavizaremos o caminho adiante, 
enquanto reivindica o presente da automestria, que a você está sendo 
ofertado. Deixe-nos todos reunirmos nos reinos elevados nos próximos meses, 
enquanto fundimos nossa Essência uns com os outros, e juntos espalharemos a 
Divina Luz do Criador dentro do mundo e além. Eu Sou sempre seu fiel 
companheiro na viagem. 

EU SOU Arcanjo Miguel. 

UM DIA NA VIDA DE UM MESTRE
através de Ronna Herman
Mar, 2005 - Lição 88 

Amado Mestre, após ler esta mensagem, por favor, crie uma lista de cinco 
coisas que mais gostaria de mudar em sua vida no imediato futuro. Interiorize-
se, examine cada coisa e empreenda a ver em uma diferente Luz e de um 
elevado ponto de vantagem. Deve perceber que aquilo que mais o 
desagrada, sobre si mesmo e seu mundo, são as coisas que trouxe para esta 
vida para mudar, superar e assim aceitar. Após, faça uma lista daquilo que 
considera ser as cinco coisas mais importantes em sua vida. Pode perceber, 
durante estes acelerados tempos de transformação, que aquilo que são suas 
prioridades freqüentemente mudarão, à medida que você evolui. É 
importante que aprenda a deixar ir essas coisas que já não servem ao seu mais 
elevado bem, que deve entender, que no final das contas, é para o mais 



elevado bem de todos. Quanto mais centrado, poderoso e sábio se torna, 
mais influenciará para melhor esses ao seu redor e ao seu mundo. 

Se desejar, pode exercitar a criar uma lista daquilo que gostaria de manifestar 
em sua vida nos próximos seis meses, no próximo ano, e talvez, um plano de 
cinco anos. Já explicamos quão importante é planejar claramente seu futuro, 
para determinar sua intenção, pressentir como se sentiria, agiria e se tornaria, à 
medida que cada de seus sonhos se manifeste na expressão física. Não se 
engane, tudo o que sempre esperou, tudo o que sempre pressentiu "lá fora" 
como um não manifestado potencial, somente aguarda por você, para que 
crie tudo aquilo que desejar. Sua próxima lista deveria focalizar naquilo que 
deve fazer para implementar e, prosperamente, realizar as mudanças 
necessárias para alcançar os resultados desejados. Esta é a parte do plano 
que produz uma estagnação no processo evolucionário de mudanças para 
muitas almas queridas. Infelizmente, não importa quão dificilmente vivam ou 
quão infelizes sejam, esta é a maior dificuldade para realizar as mudanças 
necessárias para criar um mundo melhor para eles do que é o manter e sofrer 
o estado atual. 

É importante que faça pequenas mudanças no princípio e as mudanças 
devem começar de dentro. Enquanto faz o "ajustamento de atitudes" e muda 
a forma como observa esses ao seu redor e ao seu mundo, a primeira parte do 
processo é que "ergue" ou eleva os padrões vibracionais que radia. Isto por sua 
vez, inicia o processo de direcionamento de você aos eventos e pessoas que 
estão em harmonia com os elevados padrões que está projetando. Temos 
dito, você é um campo de força radiando padrões criados por seus 
pensamentos, intenções e ações. É também um campo de força magnética 
de padrões vibracionais enviados verticalmente, de seu Eu Elevado e Eu 
Divino, e horizontalmente, desses dentro de sua esfera de influência. Mude 
seus pensamentos, intenções e ações, e muda seu mundo. O trocar, elevando 
seus padrões de pensamento tem um efeito ondulante em sua vida e nesses 
ao seu redor, e as mudanças através do mundo e dentro da humanidade são 
rapidamente aceleradas. 

Um fenômeno desta era é que um extraordinário grande numero de almas 
escolheram o Sétimo Raio de transformação como seus Raio de alma para 
esta vida, pois é bem conhecido que a abençoada Chama Violeta acelerará 
o processo de transmudar os padrões vibracionais negativos. O Sagrado Fogo 
do Criador está ampliando as qualidades da Chama Violeta e do Sétimo Raio, 
como uma parte integrante do processo de ascensão, agora em progresso na 
Terra e dentro da humanidade. 

Abandonar os fracassos do passado e suas reações negativas/defensivas para 
ajustar as interações com outros ou para os eventos que seu Eu Elevado tem 
orquestrado para seu aprendizado e resolução, é uma importante face do 



avançar graciosamente para o futuro, enquanto reivindica/cultiva sua própria 
mestria. É importante que se recorde que todas as coisas no passado são 
"memórias". Mude sua memória ou sua interpretação de um evento passado e 
pode mudar tudo em seu passado para positivas memórias. Seu passado é o 
que fez o que você é hoje, assim por quê não colher somente o melhor de seu 
passado, reforçar e reivindicar como uma parte do "futuro" você. Isto é o que 
empreendemos auxiliar que realize no CURSO EU SOU MESTRE, que inspiramos 
ao nosso mensageiro desenvolver há vários anos. Se puder, aceite somente o 
fato que escolheu seus pais e as circunstâncias de sua vida antes de sua 
encarnação nesta vida porque, junto com seus guardiões e professores, sabia 
que apresentaria as melhores situações possíveis para seu elevado 
aprendizado e evolução. Busque entender e liberar as situações negativas a 
que foi apresentado no passado e integrar as positivas lições e situações, que 
foram apresentadas para seu mais elevado aprendizado e estará no bom 
caminho para a auto-mestria e iluminação. 

Outro fator importante é o entendimento que todas as coisas em seu futuro é 
uma invenção/fingimento de sua imaginação, e assim, por quê não 
contemplar e imaginar o mais primoroso futuro para si mesmo e para os outros. 

Uma vez mais, desejamos oferecer específicas informações/verdades para seu 
estudo, ponderação e integração. À medida que medita em cada 
pensamento, procure cavar profundamente dentro de si, para entender quais 
pensamentos negativos, idéias ou experiência estão impedindo que acesse ou 
implemente essas elevadas verdades. Por favor, utilize algum tempo com 
cada pensamento até que sinta que o entendeu e aceitou como sua própria 
verdade, ou pode desejar colocar de lado alguns desses conceitos até que 
sinta que está pronto para torná-los uma parte de sua "Verdade Existencial”. 

* SUA ALMA E EU ELEVADO O ENCORAJAM A CONTINUAR SE ESFORÇANDO 
PARA FOCALIZAR EM SEU SAGRADO CENTRO CORAÇÃO, QUE CONTEM A PAZ 
PERPÉTUA E A ESSÊNCIA DO AMOR. 
* O FUTURO NÃO PODE SER PREDITO COM CERTEZA; CONTUDO, NÓS DOS 
REINOS ELEVADOS, PODEMOS PREVER AS LINHAS DE TEMPO MAIS FORTES. CADA 
UM DE VOCÊS TEM A HABILIDADE PARA MUDAR A NEGATIVIDADE DAS LINHAS 
DE TEMPO DO FUTURO PELO RETIRAR DE SUA ENERGIA (PENSAMENTOS) DELAS, 
FOCALIZANDO EM UM RESULTADO POSITIVO. 
* SEMPRE HAVERÁ DISPONÍVEL UMA SOLUÇÃO POSITIVA PARA TODOS OS TESTES 
OU DESAFIOS. ÀS VEZES DEMORA ALGUM TEMPO PARA VER OS RESULTADOS 
POSITIVOS DE UM EVENTO NEGATIVO; PORÉM, SEMPRE HAVERÁ UM SE 
PERMANECER FOCALIZADO E REAGIR ATRAVÉS DE SEU CENTRO DE PODER 
SOLAR DO CORAÇÃO. 
* ENERGIA SEMPRE ATRAI ENERGIA SEMELHANTE. PENSAMENTOS E INTENÇÕES 
CONTEM FREQÜÊNCIAS VIBRACIONAIS OU ENERGIA E, ENTÃO, SÃO FORÇAS 
ATIVAS DE SUA NATUREZA. PRESSINTA SEUS PENSAMENTOS EMITINDO 



RESSONÂNCIAS EM UM SINAL DE INFINIDADE, QUE ATRAI PARA SI IGUAIS 
VIBRAÇÕES E RETORNA ENTÃO PARA SEU CAMPO DE CONSCIÊNCIA, ATRAVÉS 
DISTO REFORÇANDO SEU QUADRO PESSOAL DE REALIDADE. 
* VOCÊ DEVE APRENDER A DEIXAR DA NECESSIDADE PARA A CERTEZA EM SUA 
VIDA. NA REALIDADE O MEDO DO MOMENTO É UMA RESPOSTA EMOCIONAL 
CAUSADA PELO FOCO EM UM EVENTO NEGATIVO DO PASSADO OU NA 
INCERTEZA DO FUTURO. 
* NÃO SERÁ INFLUENCIADO OU AFETADO PELA NEGATIVIDADE DO MUNDO SE 
APRENDER A BUSCAR O EQUILÍBRIO E PERMANECER CENTRADO NO CORAÇÃO, 
NESTES TEMPOS DE MUDANÇAS E CAOS. 
* UM MESTRE SEMPRE ESTÁ CENTRADO NO CORAÇÃO E PERMANECE EM UM 
MODO DE OBSERVAÇÃO ENQUANTO PROCESSA TUDO O QUE ESTÁ 
OCORRENDO NO MOMENTO. COMO UM MESTRE, VOCÊ APRENDERÁ A 
EQUILIBRAR E HARMONIZAR RAPIDAMENTE, E ENTÃO, LIBERAR QUAISQUER 
ENERGIAS DISCORDANTES QUE VENHAM AO SEU CAMINHO, COMO TAMBÉM 
INTEGRAR E UTILIZAR QUAISQUER NOVAS VERDADES QUE RESSONAR DENTRO DO 
MONITORAMENTO DE SEU CORAÇÃO. APRENDA A EVITAR EXTREMOS. DEVE 
HAVER SEMPRE UM EQUILÍBRIO ENTRE SABEDORIA E PODER. UMA COBERTURA DE 
AMOR É A CHAVE PARA ATINGIR AQUELE EQUILÍBRIO. 
* O PROCESSO DE EVOLUÇÃO E ASCENSÃO EXIGE REFINAMENTO, 
HARMONIZAÇÃO E RETORNO À HARMONIA DE SUA CONSCIÊNCIA INTERNA E 
EXTERNA. UMA PARTE DO PROCESSO É TAMBÉM SE TORNAR CONSCIENTE DE "SI" 
EM MÚLTIPLOS NÍVEIS, QUE INCLUEM OUTROS MUNDOS E REALIDADES, 
COMEÇANDO COM O CONHECER SEU "VERDADEIRO EU FÍSICO" E, 
PROGRESSIVAMENTE, INTEGRANDO SEU EU ALMA, EU ELEVADO, ETC. 
* SUA PRESENÇA EU SOU OU RAIO DIVINO CONTEM O ÁTOMO PERMANENTE DE 
SEU EU VERDADEIRO. QUANDO ALCANÇOU UM CERTO NÍVEL DE RECONEXÃO 
COM SEU EU DIVINO, PELA REMOÇÃO DE DISTORÇÕES DA DENSIDADE, UM 
PERMANENTE FLUXO DE ELETRÔNICA ENERGIA DE FOGO BRANCO VERTERÁ A 
RADIAÇÃO DE VIDA DENTRO DE SEU CENTRO SOLAR DO CORAÇÃO E A 
PULSANTE CHAMA TRINA DO DIVINO PODER, SABEDORIA E AMOR, UMA VEZ 
MAIS, BRILHARÁ EM SEU INTERIOR E AO SEU REDOR. 
* A TRANSIÇÃO DE UM NÍVEL DE DENSIDADE PARA OUTRO ENVOLVE UM SALTO 
QUÂNTICO EM CONSCIÊNCIA. NESTES TEMPOS, A HUMANIDADE COMO UM 
TODO ESTÁ NO MEIO DE UM GRANDE PULO QUÂNTICO EM CONSCIÊNCIA QUE 
RESULTOU EM UMA ACELERAÇÃO DO MEDO, INCERTEZA, RAIVA E HOSTILIDADE, 
À MEDIDA QUE O ENERVADO PASSADO SOBE PARA SER LIBERTADO OU 
REFINADO DE FORMA A ABRIR O CAMINHO PARA O NASCIMENTO DE UMA 
NOVA ERA. 
* AS REFINADAS VIBRAÇÕES DO AMOR/LUZ ESTÃO FILTRANDO ATRAVÉS DOS 
VÉUS DA ILUSÃO QUE CADA UM CRIOU. ESSAS CAMADAS DE DENSIDADE ESTÃO 
LENTAMENTE SENDO DISSOLVIDAS, DE FORMA QUE MAIS DOS RAIOS DE 
CRIAÇÃO PODEM PENETRAR A CONSCIÊNCIA DA HUMANIDADE. A 
ACELERAÇÃO DO BRILHO SOLAR AO LONGO DA GALÁXIA E DO SOL DE SEU 



SISTEMA SOLAR TEM SIDO O INSTRUMENTAL NA RETRANSMISSÃO DESSAS 
FREQÜÊNCIA DE AMOR/LUZ PARA A TERRA. 
* VOCÊ DEVE AMAR E HONRAR A SI MESMO ANTES QUE POSSA AMAR E 
HONRAR OUTROS. APRENDA A COMPARTILHAR E DAR DE CORAÇÃO, 
ABASTECIDO PELA PURA INTENÇÃO DA ALMA. DEVE TAMBÉM APRENDER A 
RECEBER DE FORMA QUE MAIS TERÁ PARA DESFRUTAR E COMPARTILHAR. 
REIVINDIQUE SUA ABUNDÂNCIA, E PELO SEU EXEMPLO, ABRA O CAMINHO PARA 
QUE OUTROS FAÇAM O MESMO. 
* TORNE-SE O OBSERVADOR E APRENDA A PRATICAR O NÃO JULGAMENTO DE 
OUTROS. CURE O PASSADO E LIBERTE VELHAS TRANSGRESSÕES, PERDOANDO-SE 
E A OUTROS. ASSIM FAZENDO, ACELERARÁ O PROCESSO DE RETORNO À 
SAGRADA UNIÃO COM SEU "EU MESTRE”. 
* O NOME DE SUA DIVINDADE NÃO FAZ DIFERENÇA, POIS TODOS SÃO DA 
MESMA FONTE, O SUPREMO CRIADOR. 
* A PURA SUBSTÂNCIA DE LUZ DO CRIADOR CONTEM A INTELIGÊNCIA CÓSMICA 
QUE ESTÁ REFRATADA DENTRO DOS MÚLTIPLOS RAIOS DA CONSCIÊNCIA DO 
CRIADOR. TODA CRIAÇÃO É O SUPREMO CRIADOR PERMITINDO A SI MESMO 
EXPRESSAR-SE EM ILIMITADA VARIAÇÃO DE FORMAS. CADA UM DE VOCÊS É 
UMA DESSAS VARIAÇÕES. 

Amado, é hora para buscar sua paixão e aprender a viver a vida plenamente. 
A você está sendo ofertado um presente além de medida, mas deve pedir por 
ele e então, esforçar-se para usa-lo em sua mais elevada forma. Imploramos 
que peça por uma acelerada ativação de seu Raio Divino, de forma que 
possa acessar seu próprio, exclusivo fogo criativo. Como já dissemos, 
profundamente dentro de seu centro solar de coração há uma etérica, forma-
diamante da Célula Divina da Consciência do Criador. Ela contém uma 
grande multidão de padrões vibracionais, todas as virtudes, atributos e 
qualidades do doze Raios de nosso Deus Pai/Mãe deste universo. Antes da 
descida de seu Espírito, durante a preparação para o processo de nascimento 
nesta vida, porções de sua Célula Divina foram ativada a um certo grau, que 
foi determinado por quais forças teria que produzir para facilitar seu elevado 
aprendizado e também para o auxiliar a superar os desafios e testes que 
seriam apresentados durante sua vida. 

Conforme alcança um certo nível de harmonia e consciência, sua Célula 
Divina gradualmente ativa no interior, através disso liberando mais e mais das 
qualidades e virtudes vitais dos Doze Raios. Você pode acelerar o processo 
simplesmente pedindo pela ativação de seu Diamantino Núcleo da Célula 
Divina e concordando em usar este maravilho presente para seu mais elevado 
bem e o maior bem de todos. Em seus momentos de quietude, entre num 
estado meditativo (é sempre melhor entrar em sua Pirâmide de Luz/Poder, na 
quinta dimensão) e peça que sua Célula Divina seja ativada na maior e 
apropriada medida, para que possa avançar para um refinado estado de 
consciência, com facilidade e graça. Não hesite, querido, não fique para trás. 



Uma vez que aprenda a viver cada dia como um mestre, nunca retornará a 
sua velha, auto-limitante forma do passado. Oferecemos-lhe a força de nosso 
amor e o poder de nossa sabedoria. Mostraremos o caminho de forma que 
possa avançar e se tornar o líder e o Demonstrador do Caminho que está 
destinado a ser. Você é amado além de medida. 

EU SOU Arcanjo Miguel. 

VIVENDO EM UM ASCENDENTE ESTADO DE CONSCIENCIA 
através de Ronna Herman
Abr, 2005 - Lição 89 

Amado Mestre, é nosso maior prazer comungar com você a cada meses, 
enquanto compartilhamos nossa sabedoria e energia amorosa com você. 
Desejamos que esteja ciente que estamos sempre próximos, dentro e ao seu 
redor, para que da mesma forma como nosso Deus Pai/Mãe reside dentro de 
seu Sagrado Núcleo Coração, assim façamos nós dos reinos angélicos. Dentro 
de sua Diamantina Célula Núcleo Divina estão todas as maravilhosas 
Sementes de Criação, que contem os atributos, virtudes e qualidades dos doze 
Raios da Consciência do Criador. Meu amor por você e as qualidades que 
produzo estão contidas dentro de uma dessas preciosas sementes de Luz, e 
me tornarei mais real e mais participativo em sua vida diária (se assim me 
permitir) à media que ativa e radia o poder e as qualidades de sua Célula 
Divina pessoal. 

Falamos freqüentemente sobre o retorno ao equilíbrio e harmonia, interna e 
externamente, e demos muitos ensinamentos esotéricos para o auxiliar no 
entendimento dos trabalhos do universo. Porém, há ainda alguma confusão e 
por isso é que freqüentemente repetimos ou damos alguns dos mais 
complexos ensinamentos em uma nova forma, na esperança que tenha um 
melhor entendimento. 

Pediram-nos para que revisássemos e explicássemos, em mais detalhes, o que 
tem sido chamado de quatro corpos baixos: físico, mental, emocional e 
etérico. Esperançosamente, você tem um bom entendimento do recipiente 
físico e assim focalizaremos, neste momento, nos outros três sistemas corporais. 

CORPO ETÉRICO: Por muitas vezes no passado, referenciamos ao seu Corpo 
Adão/Eva -Kadmom, que é o original Projeto Divino para a forma humana, 
contendo uma Diamantina Célula Núcleo Divina, com todas as qualidades de 
sua natureza divina, como também o macrocosmos espiritual/físico das 
espécies humanas. Armazenadas dentro de sua Célula Divina de vida e seu 



DNA estão as qualidades potenciais, atributos e aspectos de sua natureza 
física, em preparação para o tempo quando assumiria seu casaco de carnes, 
dentro dos reinos da fisicalidade. O Corpo Adão/Eva Kadmom foi criado 
como um corpo de Luz pelos Elohim, os construtores de forma, como um 
arquétipo de humanidade, ambos - macho e fêmea. Em preparação para sua 
descida ao longo das multi dimensões de Criação, seu cristalino Corpo de Luz 
foi envolvido em uma dourada rede etérica de Luz, que contem este Divino 
Projeto e uma Diamantina Célula Núcleo Divina foi colocada profundamente 
dentro do que se tornaria seu Sagrado Coração e seu Centro de Poder Solar. 

O Corpo Etérico está em constante comunicação com seu Corpo Elemental, 
sua profunda mente subconsciente, que sustenta e revitaliza suas glândulas, 
tecidos, órgãos e células, também controla seus sistema digestivos e o 
processo de assimilação do ar, água e dos alimentos que ingere - todas essas 
funções que admite como certas e raramente pensa a respeito, salvo quando 
está em sofrimento. Esses zeladores de seu recipiente físico se esforçam 
constantemente para reparar os danos causados por seus pensamentos 
negativos, seus vícios/hábitos e sua insalubre forma de viver, até que vem o 
tempo quando sua força vital é tão debilitada e está tão fora do equilíbrio que 
o desconforto se fixa e, às vezes, a morte prematura do recipiente físico é o 
resultado. O Corpo Etérico é o corpo de memória e suscetível aos seus 
pensamentos e emoções, positivas e negativas. A doença e debilitação 
ocorrem primeiramente no corpo etérico e, gradualmente, infiltra para o 
recipiente físico. É também verdadeiro que o equilíbrio, harmonia e 
revitalização do recipiente físico inicia-se dentro do Corpo Etérico e, 
gradualmente, se manifesta no corpo físico. 

CORPO MENTAL: A mente controla o cérebro e o cérebro é uma extensão da 
Mente Divina. A Mente Divina ou inteligência universal é o Supremo Criador e 
nosso Deus Pai/Mãe em ação. Com Ser Humano, através do uso de seu poder 
cerebral, tem acesso a infinita inteligência da Consciência do Criador. 

Sua mente é uma trindade de consciência constituída de: A mente 
consciente, que é composta da intuição, criatividade do hemisfério direito do 
cérebro e o pensamento linear, analítico do hemisfério esquerdo do cérebro. 
Nosso Deus Pai radia as predominantes qualidades e aspecto do cérebro 
esquerdo e o cérebro direito é influenciado mais pelas qualidades e aspectos 
de nossa Mãe Divina. No princípio, ambos hemisférios do cérebro funcionavam 
em harmonia, um com o outro, autorizando, qualificando e otimizando um ao 
outro - não havia divisão. 

A mente subconsciente, ou sua mente subjetiva é aquela que registra e 
armazena tudo o que experimenta: o que vê, ouve, pensa e sente 
emocionalmente.. A mente subconsciente assume todas as coisas literalmente 
e não importa se experimentou um evento ou se somente imaginou 



vividamente, a mente subconsciente o registra como um fato. Eis o porquê é 
tão importante mudar a negatividade, debilitação de eventos passados em 
memórias positivas. Seus pensamentos e intenções ressonam para específicas 
freqüências e mudando os padrões de freqüências que projeta, através do 
uso do poder do querer e o esforço consciente, pode criar a vida, saúde física
e circunstâncias que deseja para si mesmo e auxiliar esses ao seu redor a 
fazerem o mesmo. 

A mente superconsciente: À medida que eleva seus padrões de freqüências e 
seus campos vibracionais de consciência, adquire a habilidade para acessar 
elevados e mais elevados níveis da Consciência do Criador. Uma vez que 
limpou a estática e distorções da coluna de Luz que o conecta ao seu Eu 
Elevado, a mente superconsciente tem um fluxo direto de sabedoria da Mente 
Divina. O corpo mental ou pensamento é o princípio de todas as coisas 
criadas no reino físico. Freqüentemente falamos "Você pode ter ou se tornar 
qualquer coisas que possa antever". Deve primeiro imaginar alguma coisa 
dentro de sua mente antes que possa criá-la. Durante esses extraordinários 
tempos de mudança evolucionária, você está profundamente influenciado e 
afetado pelo acelerado processo da mente subconsciente se tornar 
consciente e a mente consciente permite a infiltração de superconsciência 
enquanto acessa o depósito cósmico de Divina sabedoria. 

CORPO EMOCIONAL: Suas emoções são o combustível e a força ativa 
necessária para trazer suas visões/desejos/pensamentos à forma manifestada. 
A intensidade de sua focalização, clareza de intenção e o poder de sua 
energia emocional determinam o comprimento de tempo que leva e as 
qualidades de seus empenhos. Emoções positivas e focalizada é essencial 
para energizar e ativar qualquer e todos os seus desejos, sonhos e 
manifestações, que pôs em movimento através de seus processos 
mental/pensamentos. Você deve aprender a declarar claramente sua 
intenção e então, criar uma inabalável imagem daquilo que deseja criar, 
direcionando seus pensamentos para um resultado desejado, a media que 
realiza os passos necessários para trazer o seu desejo ao usufruto. Quando se 
permite ser influenciado por comportamentos ou pensamento negativos de 
outros, está sabotando ou diluindo sua efetividade como co-criador de 
positivas, harmônicas ações. Os pensamentos que pensa e as emoções que 
sente são o que criam as situações de causa e efeito, ou carma, em suas 
experiências mundanas. Quando eleva sua consciência e retorna a harmonia 
dentro de seus corpos mental e emocional, sai da roda do carma e alcança 
um estado de graça, pelo qual pode facilmente tirar proveito de todas as 
maravilhosas possibilidades disponíveis a você. 

No principio, seu original corpo emocional foi infuso com e radiou o 
incondicional amor de sua Divina natureza. Com o passar do tempo, à 
medida que mergulhou profunda e mais profundamente dentro da densidade 



da baixa consciência, as vibrações de "amor com condições" começaram a 
se manifestar dentro de seu recipiente físico humano: o largo espectro de 
amor e medo, ou de ausência de puro amor, do qual todos os outros 
sentimentos emocionais negativos avançaram e tornaram-se a norma. 

Querido, sua meta é combinar e harmonizar os principais chacras corporais de 
seu Ser físico e equilibrar seus campos de energias mental e emocional, de 
forma que sua essência espiritual possa sobre ilumina-lo e infundi-lo com sua 
poderosa Dádiva Divina de Criação. Para equilibrar seus campos corporais, 
mental/emocional, deve aprender a confiar em sua intuição mental, 
enquanto procura validar e integrar as elevadas verdades que está 
acessando em seu questionamento sem fim por ILUMINAR-mente (iluminação). 
É vital que valide suas verdades através do monitoramento de seu 
coração/alma e então, se esforce para viver por essas verdades no melhor de 
suas habilidades. 

Está aprendendo a confiar e utilizar a sabedoria de sua mente 
superconsciente enquanto integra todos os atributos, qualidades e virtudes de 
seu Raio Divino e Raio Alma. Suas visões e sonhos estão começando a se 
manifestar em uma taxa sempre-crescente, enquanto aprende a viver no 
poder do Divino Momento ou o Ponto de Tranqüilidade de Criação. Curando 
o passado, Programando o Futuro e vivendo no poder do momento está se 
tornando a norma para muitos à medida que aperfeiçoam suas habilidades 
co-criativas e retornam ao Auto-Domínio (Mestria). 

Quando o campo emocional corporal é sua força interna diretiva, você está 
vulnerável a fortes tendências emocionais da consciência de massas e seu 
alterado corpo de desejos. Deve examinar e descobrir como suas emoções o 
dirigem e controlam, através de seus desejos e necessidades e deve examinar 
seus motivos com atenção. 

A unificação dos corpos emocional/mental, ou o aprendizado no uso de sua 
inteligência emocional, resulta em um equilíbrio de poder entre seus corpos 
emocional e mental, assim inicia o processo de entender-se e se torna hábil na 
identificação das forças motrizes além de suas ações. À medida que 
compreende as formas de operação das leis universais, percebe que seu 
maior bem está em harmonizar o seu querer com o Querer de nosso Deus 
Pai/Mãe. A forma desejada é "desapego emocional" enquanto avança
graciosa e seguramente através de suas procuradas metas. 

Permitindo que seu corpo emocional se infunda com o Espírito seu querer, uma 
vez mais, derivará alimento e toda energia amorosa que possa conter do 
Espírito residente em seu coração. Pára de buscar fora de si mesmo por 
validação de valor próprio e já não experimentará as altas e baixas da 
terceira/quarta dimensional de ilusão. É possível viver em um estado de alegria 



e bênçãos enquanto aprende a viver no mundo, à medida que expande sua 
consciência para incorporar a maior variedade de expressões 
multidimensionais disponíveis a você. À medida que desenvolve uma infalível 
segurança de que pode ter ou se tornar qualquer coisa que possa pressentir, 
desejará produzir os esforços para a realização de suas metas. Amado, 
aprenda a confiar em seus auxiliares angélicos, obter a força e o apoio de 
suas presenças, pois eles estão sempre prontos e desejosos em auxiliar em seus 
empenhos. 

Quando começar a usar a inteligência de seu Eu Alma, terá a habilidade de 
acessar a ilimitadas possibilidades dos Registros Cósmicos. Por favor, use sua 
Pirâmide de Poder/Luz, na quinta dimensional, como um desvio das distorções 
da terceira/quarta dimensões, pois é onde tem acesso a toda a primordial 
substância de Força Vital, que pode sempre usar para moldar e criar suas 
visões para o novo Céu na Terra. É tempo para milagres de monumentais 
proporções manifestarem dentro e ao seu redor, pois sabe que está associado 
com o Espírito em todas as coisas que faz. 

Quando o Espírito está sobre iluminando sua natureza emocional, o amor 
tempera suas emoções, e embora ainda tenha uma "natureza humana" 
aprendeu a se separar e ver os eventos em sua vida de um elevado ponto de 
vantagem, aquele de um automestre. Sua meta é integrar seus corpos 
espiritual, mental, emocional e físico, através do que vive em um ascendente 
estado de consciência à medida que se une com as múltiplas facetas de seu 
Eu Divino. Está avançando de um estado de se tornar para um estado de SER. 
Está invertendo o processo que iniciou a milhares e milhares de anos atrás, 
quando desceu para dentro do reino da materialidade e começou o 
processo de construção de um templo de carne, dentro do qual contem seu 
precioso presente de vida, seu Eu Espiritual. Será necessário algum tempo para 
realizar aquele milagre de criação ou re-criar novamente, mas podemos 
ajuda-lo a fazer o processo menos doloroso e mais diligente. 

Você está no processo de achar seu caminho de retorno para o “amor do 
sagrado coração", que é amor incondicional e como começa a experimentar 
paz dentro da mente, começará a experimentar a alegria e felicidade dentro 
do coração, pois eles são inexoravelmente conectados. Permita-nos fortalecer 
seu poder mental e sua resolução para avançar no caminho da iluminação. 
Com toda respiração que toma e a cada batida de seu coração, está sendo 
infuso com o maravilhoso elixir de vida, diretamente do coração de nosso 
Deus Pai/Mãe. Saiba que estamos sempre próximos para o guiar, guardar e 
inspirar.

 EU SOU Arcanjo Miguel. 



UM PONTO DE VISTA CÓSMICO DA CRIAÇÃO E EVOLUÇÃO
através de Ronna Herman
Mai, 2005 - Lição 90 

Amado Mestre, permita-nos cavar mais profundamente dentro do conceito de 
dualidade e polaridade. Explicamos que o tema predominante deste universo 
é a polaridade, por meio de todas a facetas (Faíscas ou almas) que brotaram 
do núcleo do coração de nosso Deus Pai/Mãe, sendo comandas para irem 
adiante e criarem nas mais diversas formas possíveis. Antes de iniciar sua 
viagem, de se fragmentar em menores e menores Faíscas de consciência, seu 
Raio Divino ou Presença EU SOU codificou uma Divina Missão Cósmica 
profundamente dentro de seu Sagrado Coração. Esta foi a força motriz atrás 
de todas as suas encarnações. Em muitas vidas, este ardente desejo o auxiliou 
na superação de insuperáveis diferenças para criar muitas coisas maravilhosas, 
em outras vidas, criou um Divino descontentamento que nenhuma 
quantidade de riqueza, poder ou realizações mundanas poderia extinguir, pois 
você não seguia o desejo mais profundo de sua alma. 

Em algum nível, nós como co-criadores, o que significa todos os Seres em 
alma, que saíram neste grande Dia Cósmico, auxiliaram na criação de todas 
as coisas dentro desta experiência universal. Quando nosso Deus Pai/Mãe 
enviou a "Palavra", ou a forma pensamento, "Que Haja Luz", todos nos 
ajudamos na radiação da refratada Luz, ou os grandes Raios de consciência 
do Criador, saindo da escuridão do grande vazio de primordial substância não 
manifestada. Sob a direção do Elohim, que sustentaram o foco mental de 
nosso Deus Pai, o reino angélico, que radia o foco do amor de nosso Deus 
Mãe, e todos os Seres conscientes, auxiliaram a criar as múltiplas dimensões e 
sub dimensões que contem constelações, sistemas estelares, galáxias, planetas 
e formas de vida tão numerosas e complexas, que estão além da 
compreensão humana. 

"Luz" em termos espirituais é definida como radiação eletromagnética, uma 
Divina emanação do núcleo do coração/mente do Supremo Criador. É a 
Essência da Vida e dentro dela está tudo aquilo que o Criador é: as 
qualidades, virtudes, aspectos e atributos que foram refratados em doze 
grandes Raios da consciência do Criador, através de nosso Deus Pai/Mãe, os 
soberanos deste universo. Há algum nível da Luz do Criador em todas as coisas 
existentes, nada poderia existir sem ela. Eis o porquê é freqüentemente 
chamada Luz Viva; não importa quão pequena ou turva, deve ser sempre 
presente para existir. Você, como Faísca de Divindade, veio com uma 
específica quantidade de Luz do Criador armazenada dentro de seu 
Diamantino Núcleo da Célula Divina; porém, a maior porção de sua Divina Luz 
permaneceu estocada dentro de seu Eu Divino, nos sublimes reinos de 
elevada consciência. O processo de ascensão requer que atrai a máxima 



quantidade de Luz do Criador que possa conter em seu recipiente físico. 
Enquanto retorna a harmonia em seu mundo interno e externo, seu corpo 
físico, mental, emocional e etérico são preparado para receber a "iluminação 
espiritual" ou Luz Viva de seu Eu Divino. 

É mais difícil para a mente humana compreender a vastidão e complexidade 
da Criação, em um nível cósmico, do que seria para um bebe de colo 
entender os conceitos de matemática, ciência e linguagem ao nível de ensino 
superior.Todas as informações e conhecimento, que temos compartilhado 
com você nestes últimos anos, estão ainda nos mais básicos conceitos, 
somente tocamos a superfície dos verdadeiros trabalhos do universo e do 
impressionante poder, amor, sabedoria e potencial de nosso Deus Pai/Mãe e 
do Supremo Criador. 

Para entender os ensinamentos de épocas passadas, a humanidade tentou 
produzir conceitos/verdades cósmicas no estreito foco da "consciência 
humana". A historia de Gênesis, do Velho Testamento, declara que os céus e a 
Terra foram criados no sexto dia e no sétimo dia, Deus descansou. Um dia 
cósmico ou universal contem trilhões e trilhões de seus dias terrestres e, 
realmente, a criação deste universo necessitou de uma incompreensível 
quantidade de tempo. Explicamos que após o Supremo Criador se agitar e 
radiar um inexplicável número de fragmentos de SI MESMO e iniciar a criação 
deste Omniverso, entrou em repouso, como um Onipotente Observador. O 
presente dia cósmico deste universo está chegando ao fim e o Supremo 
Criador está, uma vez mais, tomando parte ativa na Criação do Cosmos 
radiando a Essência de Vida para envolver e circundar tudo aquilo que foi 
criado sob a direção de nosso Deus Pai/Mãe. Somente aquelas formas 
pensamentos e memórias que estão em harmonia com o Divino Plano 
permanecerão, todas as outras serão parecidas como um sonho mau e 
gradualmente se dissolverão. Toda Criação deve avançar, nenhum Ser em 
alma será deixado para trás. 

Toda a grande diversidade deste universo foi trazida para seu especial, belo 
planeta chamado Terra ou Gaia e você, como portadores desta diversidade, 
concordou em se fragmentar e submeter a si mesmo no densidade e 
polaridade das baixas dimensões. Sua meta final estava em avançar 
profundamente dentro dos múltiplos níveis de separação e, então 
gradualmente, retornar a unidade de consciência ou UNIDADE. E agora você 
está no meio deste maravilho processo. Foi um e sofrido processo, mas você 
está tendo sucesso, querido. Está reformulando sua Divina natureza e à 
medida que retorna ao caminho do meio, o poder do AGORA e aprende a 
permanecer centrado no coração, está recordando quem você é, porque 
está na Terra e a magnificência para qual está destinado retornar. 



A história de Adão e Eva e o Jardim do Eden foram distorcidas ao longo das 
épocas em um esforço para trazer o conceito a um nível de entendimento 
humano. Muitos estudantes e sabios têm meditado repetidamente no 
significado da historia bíblica da criação de Adão e Eva. A origem cósmica 
desta bela historia está de como você, em sua perfeita andrógina Essência 
Divina, chamada de Corpo de Luz Adão Kadmon, começou sua jornada ao 
longo de multi-dimensões. Como parte do Divino plano para diversidade, ali 
chegou o tempo quando sua Essência foi dividida na metade, uma parte 
suprindo os atributos masculinos de nosso Deus Pais e a outra, os atributos 
virtudes e qualidades de nosso Deus Mãe. Uma não foi maior ou menor que a 
outra; você e sua Divina contraparte são e sempre foram iguais. Isso foi 
potencialmente um doloroso arrancar Eu de Eu e para ser feito sem maiores 
traumas ao seu Núcleo de Essência, sua consciência foi sendo diminuída, ou 
foi o principio do puxar o véu do esquecimento sobre uma porção da sua 
memória de origem e de sua vastidão. Poderia dizer que parte de você entrou 
em um profundo sono, como relata a historia de Adão e Eva, e você tem 
permanecido dormindo por todas essas muitas eras de tempo. Está agora 
começando o processo de despertar e retornar para a plena consciência. 
Muitos têm agora a habilidade para se conectarem ou comunicarem com 
suas Divinas Contraparte, que principalmente ficou nos reinos elevados para o 
apóia quando era sua vez para encarnar e, uma vez mais, experimentar o 
mundo de dualidade e polaridade. 

Quando, em seu perfeito corpo Adão/Eva Kadmon, pisou primeiro na Terra, 
que ressonava para as freqüências da sexta e elevada quinta dimensional, sua 
Divina Contraparte foi com você e a Terra foi verdadeiramente um mundo 
paradisíaco, o Jardim do Edon, como é conhecido nos reinos elevados. Todo 
os alimentos de que necessitava foram supridos da Luz do Criador-infusa na 
Essência do ar e água. Sabia criar com sua mente tudo aquilo de sua 
necessidade para existir confortavelmente neste mundo paraíso, estava em 
total harmonia com sua Divina missão terrestre e o Querer de nosso Deus 
Pai/Mãe. Porém, gradualmente, com o passar do tempo, à medida que a 
Terra mergulhou profundamente dentro nas freqüências e num amplo 
espectro de polaridade e dualidade, a consciência da humanidade 
distanciou-se mais e mais de um senso de Unidade com o Todo e do Caminho 
do Meio e Equilíbrio. Assim chagamos a simbologia da árvore do 
conhecimento, ou o emergir da polaridade de consciência de bem e mal. O 
significado de Adão e Eva serem banidos do Jardim do Edon é também muito 
diferente do que foi contada pelos escritas humanos em epocas passada. O 
que foi conduzido é somente uma metáfora do verdadeiro ensinamento 
esotérico. Os filtros do esquecimento ampliaram-se fortemente, o senso de 
conexão com os elevados reinos e seu Eu Divino diminuíram mais e mais. Veio 
o tempo quando já não podia mais tirar a fruta da vida da Essência do ar e 
água, e perdeu a habilidade em criar tudo o que era de seu desejo, usando 
seu poder mental. Teve que aprender a sustentar-se através de meios físico, 



sem o auxílio de seu Eu Elevado, ou pelo "suor de seu rosto". Então, aquilo que 
foi uma vez um mundo paradisíaco, gradualmente, tornou-se um mundo de 
luta e disputas. 

Como está ciente, mais adiante quanto mais avança para a densidade mais 
pronunciada sua dualidade de natureza se torna, mais provável que será se 
tornar polarizado e de "visão limitada" em seu pensamento. Ao longo de 
muitas eras de tempo, sua "natureza humana" torna-se a força dominante de 
sua expressão de vida. Gradualmente, substitui o conceito de UNIDADE, 
incondicional amor por TODA Criação, com um senso de separação, 
julgamento e amor com muitas condições, resultado em medo, em 
sentimentos emocionais profundamente fixados de indignidade, carência, 
culpa, emoções dirigidas pelo Eu (ego) ao invés de emoções inspiradas pelo 
Espírito. 

Muitas almas preciosas empreenderam permanecer seguindo o caminho do 
meio e reter uma conexão com suas consciências profunda. Esses são os 
bravos que, ao longo das épocas e contra todas as chances, se esforçaram 
para proteger o fraco e o inocente, manter a lei e ordem para o maior bem 
de todos. Eram esses que mantiveram uma Espírito-inspirada conexão e 
produziram os elevados ideais que são os tesouros filosóficos do passado. 

Miseravelmente, há muitas almas queridas que deixaram o caminho de Luz e 
mergulharam profunda e profundamente dentro da densidade e distorções 
da terceira/quarta dimensões. Sãos as pobres almas que não só perderam 
suas conexões com o Espírito, mas também muito de suas consciências 
humana, tornaram-se o que temos denominado como tendo uma 
consciência animal/humana. Elas estão totalmente submersas nas vibrações 
dos três chacra baixos, subjugadas pela natureza instintual, focalizada na 
sobrevivência do mais forte, uma poderosa natureza sexual, com um difícil 
senso de amor ou bondade para outros. Um senso de eu e eu-preservação 
normalmente foi a força motriz, freqüentemente para o detrimento de outros. 
Muitos nem mesmo protegiam ou nutriam seus jovens, assim como esses do 
reino animal. 

O Grande Plano para a humanidade e a Terra foi pré-determinado para o 
sucesso. Nunca iria o Criador e nosso Deus Pai/Mãe, que ama 
incondicionalmente a TUDO em suas criações, nos enviariam a uma grande e 
perigosa missão sem um plano salvaguarda. Nós não fracassamos, meu bravo 
guerreiro. De fato, tivemos sucessos além das maiores expectativas da hoste 
celestial. À medida que você é elevado em consciência, auxilia toda a 
humanidade a libertar-se das algemas da ilusão e limitação das baixas 
densidades e eles também estão sendo elevados lentamente. Você tem 
criado o caminho de Luz para que eles seguirem, de forma que a jornada 
deles não será necessariamente tão perigosa ou sofrida como a sua tem sido. 



Cada forma pensamento negativo, distorção que você retorna ao equilíbrio é 
mais um obstáculo que remove da coletiva consciência de massa da 
humanidade. À medida que, gradualmente, retorna ao centro e retira suas 
energias mental e emocional do amplo espectro de polaridade, uma coisa 
milagrosa está acontecendo. O pendulo da dualidade já não oscila tão longe 
do centro e a faixa ou espectro de polaridade é gradualmente diminuída. 
Juntos, você e os guerreiros de Luz e verdade, tem devolvido à harmonia 
trilhões e trilhões de formas pensamentos negativas. Você não tem idéia dos 
milagres que tem forjado. 

Sabemos que é desconcertante quando olha ao redor no caos em seu mundo
e para os ato animalescos, dor e sofrimento que estão sendo forjados pela 
humanidade. O que é a realidade das experiências da terceira dimensional; 
porém, quando focaliza naquela realidade e sua consciência se agita, está 
adicionando para o largo espectro de polaridade e consciência de 
dualidade. Quando aprende a manter um foco de centralidade e harmonia, 
não que você esteja se desviando do que está acontecendo no mundo de 
dualidade, mas seu poder do querer, energias e desejos estão totalmente 
focalizados no poder do momento e permitindo ao seu Eu Divino radiar 
através de você a cura, transmutantes vibrações de amor e transformação. 

A grande contínua controvérsia relativa as teorias de EVOLUÇÃO versus 
CRIAÇÃO é um exercício da terceira dimensional em futilidade. Ambas as 
teorias são verdadeiras, mas certamente não na forma que tem sido 
apresentada aos estudantes e historiadores do passado. Querido, deixe ir as 
energias de julgamento e escassez. Deixe ir as velhas crenças auto-limitantes 
que há muito não servem ao seu maior bem. Mantenha uma mente aberta e 
amplie suas crenças para permitir sua expansão de consciência, à medida 
que acessa as bibliotecas cósmicas de Divina sabedoria. Sintonize-se para seu 
Eu Divino enquanto se esforça para discernir aquilo que é sua verdade mais 
elevada. Ouça a sabedoria de sua alma/centro coração e permita a sua 
mente acessar a Essência da elevada verdade que está armazenada dentro 
de sua estrutura cerebral. Você trouxe toda a sabedoria, informações, talentos 
e habilidade que poderia necessitar para criar um paraíso na Terra. É hora 
para reivindicar/cultivar seu Divino Patrimônio como um poderoso co-criador 
de beleza, alegria, abundância e co-existência pacífica com todas as diversas 
facetas da Criação. Nossa fé em você nunca oscilou e nosso respeito por sua 
bravura e firmeza aumenta continuamente, como o faz nosso amor por você. 

EU SOU Arcanjo Miguel. 

ESTÁ NA HORA PARA COMEÇAR NOVAMENTE.VOCÊ ESTÁ PRONTO? 
através de Ronna Herman



Jun, 2005 - Lição 91 

Amado Mestre, deste momento em diante pedimos que integre este 
importante conceito como sua verdade. Saiba sem dúvida, que todos os 
pensamentos que tem, todas as ações que efetiva afetam a todos os outros 
no mundo. À medida que seu poder e influência crescem como um hábil 
mestre de co-criação, também se expandem seus limites emocionais e 
intelectuais. Sinta os efeitos ondulantes de seus padrões vibracionais, como 
eles vão adiante e se conectam com iguais vibrações, ao redor do mundo. 
Quais tipos de freqüências, formas pensamentos e níveis de consciência 
deseja enviar ao mundo, para serem integrados dentro de fluxo vital da 
consciência de massa? Pense nisso. É hora para reivindicar/cultivar sua 
magnificência. É tempo para deixar ir todos os medos, culpas e desculpas 
autolimitantes. Há muito tem praticado a limitação. É tempo para 
experimentar "o real você", e demonstrar que é capaz de executar o plano 
terrestre de existência. O quê o esta impedindo de reivindicar os Divinos 
presentes que são seus? Juntos, como a vanguarda, deixe-nos auxilia-lo no 
avançar a passo mais rápido, com corajosa determinação. À medida que 
afirma e demonstra sua automestria, suavizará o caminho de tal forma que 
possibilitará, a esses que o trilharão atrás de você, possam ganhar a sabedoria 
necessária para cruzarem o caminho da iniciação e ascensão. 

Você é um Semeador Estelar. Um desbravador. É um dos que vieram a Terra 
para garantir o sucesso deste Grande Experimento. Esses de vocês que 
ressonam para esta mensagem não são terráqueos. Você se tornou 
consciente de SI, uma faceta do Supremo Criador, a um nível universal ou 
possivelmente a nível omniversal. Dissemos anteriormente, mas é importante 
que se conscientize, que as Legiões de Luz, presentemente encarnadas na 
Terra, são compostas de Seres Divinos de longínquos locais do Omniverso, 
Grandes Seres que concordaram em enviarem facetas de Si Mesmos, ao 
longo das baixas dimensionais, de forma que pudessem experimentar os 
maravilhosos presentes do total livre-arbítrio enquanto executavam um 
mandato do Criador. Você, como essas Faíscas de Divindade, veio com 
capacidades enormemente diminuídas; porém, sempre teve uma linha de 
vida de e para a Fonte, uma linha de vida que não pode nunca ser cortada, 
que está crescendo forte e mais autorizada, a medida que volta-se para o 
interior e acelera o processo de reivindicar todas as facetas de seu Eu Divino. 

Esta é uma oportunidade que não se apresenta à humanidade desde seu 
mergulho dentro da densidade, e podemos dizer, desde que o véu do 
esquecimento começou a envolver sua memória. Você se esqueceu 
lentamente por quê veio para a Terra, qual era sua missão, de onde vinha e a 
imensidão que verdadeiramente é. Armazenou muito de sua sabedoria em 
pacotes de luz, dentro de elevados níveis vibracionais de seu cérebro, para o 



tempo quando poderia, uma vez mais, despertar e reivindicar seu direito de 
acesso a história de sua origem e a sabedoria do cosmos. 

Querido, você deve ser ousado, deve ser corajoso e deve sair de sua zona de 
conforto. Deve estar disposto a experimentar um pequeno desconforto, mas 
não tanto quanto no passado, pois estes são tempos para pedir e clamar por 
facilidade e graça. Você não tem que sofre e sua existência diária não tem 
que ser difícil como no passado. Deixe ir todas as bagagens que tem 
carregado vida após vida. Esta é a vida através da qual pode apagar o 
quadro-negro (lousa) e começar de novo. É tempo para reestruturar e 
atualizar suas crenças. É tempo para colher através de seu vasto depósito de 
experiências do passado, integrar e reivindicar seu verdadeiro e positivo 
conhecimento e sabedoria de muitas vidas no plano Terrestre. É tempo para 
libertar-se da auto-infligida escravidão. 

Há muitas eras atrás, você foi chamado de distâncias longínquas deste 
universo. Reuniu-se a grandes grupos e a cada grupo foi dada uma tarefa 
muito específica. Foi comunicado que esqueceria conscientemente, mas sua 
Divina missão e todas as suas subtarefas seriam impressas etericamente, como 
um Divino Projeto, dentro de seu Sagrado Coração. Experimentaria grande 
diversidade e muitos mundos maravilhosos, e seria dividido em muitos mais 
pequenos e pequenos fragmentos de Si. Nós colocamos dentro de seu 
Sagrado Coração incandescentes sementes de amor e memórias de nossa 
Divina conexão, um com outro. Haveria gatilhos de tempo colocados dentro 
deste projeto, prontos para ressonarem profundamente dentro e acionarem 
um Divino descontentamento, que o induziria a responder ao chamado para, 
uma vez mais, "Despertar". Um tema começaria a tocar dentro da consciência 
desses que ouviriam, "Está na hora de Despertar. É hora para interiorizar. É 
tempo para levantar e começar a jornada para casa". 

Milhões e milhões de queridas almas estão despertando à medida que aquele 
relógio interno começa a vibrar freqüências de despertar. O relógio diz, "ESTÁ 
NA HORA. VOCÊ ESTÁ PRONTO?". É hora para vocês, as crianças, as Faíscas de 
Luz, os SÓIS/filhos e filhas de nosso Deus Pai/Mãe, despertarem. É tempo para 
retornar ao seu verdadeiro estado, como amados emissários de Luz, da mais 
alta ordem. É tempo para relembrar, você já está conectado e tem acessado 
qualquer coisa que poderia desejar. O que está esperando? 

O descontentamento de mudança cósmica é agora expressivo no mundo de 
hoje. A realidade da terceira e quarta dimensional de ilusão está lentamente 
desaparecendo e sendo substituída com um desejo por unidade, harmonia e 
igualdade para todos. Muitas queridas almas estão achando que já não têm 
muito em comum com seus familiares físicos e antigos amigos de vida e já não 
desfrutam muito de eventos e reuniões do passado. À medida que se reúne 
em grupos de almas, você, freqüentemente, sente um senso de grande paz e 



concórdia, um sentimento de reunião e assim é. Você está reconectando com 
seu grupo de alma e companheiros de tarefa, a medida que se reúnem em
sua especial pirâmide de Luz, está atraindo os complexos padrões 
geométricos de Criação, enquanto inflamam e reafirmam os acordos que 
fizeram um com os outros, há muito e muito tempo. Você é uma parte integral 
daqueles muitos grupos e à medida que o tempo acelera se reunirá em 
maiores e mais dinâmicas forças de Luz e seu impacto será sentido ao redor 
do mundo e exteriormente dentro do cosmos. 

Sabemos que esses tempos são extremamente instáveis para você, meu 
valente. Sua realidade está deslocando e mudando, momento a momento. 
Estamos cientes que você, o guerreiro de Luz, está experimentando muitos 
sintomas físico, mental e emocional, incomuns e perturbadores. Às vezes é 
difícil ficar centrado e focalizado no poder do momento, quando parece que, 
freqüentemente, seu mundo está de cabeça para baixo. Sentimentos de 
incertezas e medo do futuro estão ebulindo de suas profundezas interior, seus 
sonhos são algumas vezes perturbadores e o deixam frustrado e ansioso. À 
medida que seu Eu Espiritual, uma vez mais assume o domínio dentro de seu 
recipiente físico, se conscientizará de qualquer coisa que não esteja em 
harmonia com as elevadas freqüências de Luz, que estão sendo filtradas para 
dentro das mais profundas, mais íntimas facetas de seu Ser. Profundos núcleos 
de assuntos, de seu antigo passado, estão emergindo para serem 
transformados e trazidos ao equilíbrio, uma vez por todas. Está aprendendo a 
funcionar como Ser multidimensional, à medida que acessa as freqüências das 
mais elevadas dimensões e as integra internamente, isto inicia uma ação 
vibracional e química dentro de seu recipiente físico, que pode ser 
desconfortável. Levará algum tempo para se acostumar com as mudanças 
que estão tomando lugar dentro e ao seu redor. 

Muitos dos sintomas que está experimentando são um resultado do acelerado 
processo transformacional que você está passando. Há uma pletora de 
informações e orientações a respeito de saúde e dietas práticas à medida 
que avança pelas idades, caberá a você adotar as mudanças e práticas que 
ressonam com sua verdade interior. Porém, um importante pensamento que 
gostaríamos de dar é que: você, seu Eu Elevado e seus guias 
angelicais/auxiliares, sabem aquilo que é melhor para você. É tempo para 
voltar-se para o seu interior, querido, para receber as orientações e auxilios 
que são mais apropriadas a você. Quanto mais buscar fora de si mesmo por 
respostas e validações, mais retardará a conexão com sua própria Divina 
fonte de sabedoria. Cada um está capacitado a receber suas próprias 
respostas, com o auxilio de seu Corpo Elemental, seu Eu Elevado, seus guias e 
professores. 



Para ajuda-lo no restabelecimento de uma pura, forte conexão com seu Eu 
Elevado, seus guias espirituais, auxiliares angélicos e com esses que desejam 
trabalhar nos reinos elevados, oferecemos este exercício: 

Focalize sua consciência dentro de seu centro de coração enquanto toma 
algumas respirações profundas. Entre rapidamente no templo de seu Sagrado 
Coração. Pressinta (porem perceba) sua Essência sendo elevada através da 
coluna espinhal e saindo pelo chacra coroa. Você move rapidamente para 
cima sua coluna de Luz, para dentro de uma nova, pessoal pirâmide de Luz, 
que foi especialmente projetada para ser o local de reunião por você, seus 
auxiliares e companheiros dos reinos elevados. Entra neste sagrado espaço e 
deita-se sobre a mesa de cristal. Assim fazendo, olha ao redor na sala e vê 
sentados nas cadeiras de cristal, ao redor da mesa, esses com quem deseja se 
comunicar e trabalhar. Tome alguns momentos identificando quem está com 
você, em sua pirâmide. Igualmente como em todas as outras pirâmides de 
Luz, nas elevadas dimensões, há uma terminação dupla de puro quartzo 
pendurada do pico da pirâmide sobre a mesa de cristal, no centro. Emissões 
de eletrificantes faíscas luminosas são radiadas do grande cristal para dentro 
da sala. Esta é a suave Essência do Supremo Criador e nosso Deus Pai/Mãe. 
Há, sob a mesa, uma fonte, com uma flamejante Chama Violeta, vertendo 
para dentro da sala, que transmudará qualquer energia discordante que 
traga a este local para ser liberada e purificada. Faça as perguntas que tem 
em mente. Peça por respostas e soluções claras para seus problemas de 
saúde e estressantes situações de vida. Peça para ser direcionado a 
pessoa(s)/ ou informação que auxiliará para que alcance equilíbrio e 
harmonia dentro de seu recipiente físico, com os assuntos emocionais ou para 
alcançar claridade mental e foco. Sempre peça pelo seu bem mais elevado e 
o melhor resultado para todos. Venha freqüentemente para este local 
sagrado para fortalecer sua conexão e entendimento com sua Família de Luz. 

Diga, a si mesmo: 

EU REIVINDICO MINHA DIVINA HERANÇA E MINHA CONEXÃO COM MEU EU 
ELEVADO, MINHA FAILIA DE ALMA E TODOS OS SERES DE LUZ QUE ESTOU PARA 
TRABALHAR E ME COMUNGAR, PARA ACESSAR E RETRANSMITIR A SABEDORIA 
COSMICA E VERDADE, QUE ESTOU PARA INTEGRAR E COMPARTILHAR. AQUI E 
AGORA, EU RECLAMO MINHA AUTO MESTRIA E TODAS AS QUALIDADES, 
PRESENTES, VIRTUDES E ATRIBUTOS DE MEU EU DIVINO. EU DESEJO SER UM VIVO 
EXEMPLO PERSONIFICADO DE AMOR, HARMONIA, ABUNDANCIA E ALEGRIA. EU 
SOU AMOR DIVINO, EU SOU LUZ DIVINA, EU SOU O QUERER DIVINO, EU SOU A 
SABEDORIA DIVINA EM AÇÃO. ASSIM SEJA! ASSIM É! EU SOU QUE, EU SOU”! 
Lembre-se, querido, você não foi designado para envelhecer e morrer através 
de um processo doloroso. Em suas antigas experiências na Terra, antes que 
mergulhasse nas baixas densidades, não havia morte como é agora 
experimentada pelos humanos. Quando estava na hora de transcender para 



os reinos elevados, você entrava em uma enorme fonte, onde flamejava a 
Chama Violeta e, imediatamente, era transportado para dentro da 
apropriada dimensional, onde poderia revisar sua vida na Terra. Havia um 
tempo de estudo e aprendizado e então, vinha o tempo de preparação para 
sua nova jornada terrestre. Seu transcurso e nascimento na Terra nunca foram 
significados de experiências dolorosas, como se tornou. É hora para o 
restabelecimento do tempo quando a passagem para e da Terra se realizava 
com facilidade e graça. Era tal qual o passar por uma entrada para um novo 
reino de experiência. Você liberava a antiga vestimenta de carne de seu 
corpo cristalino ou vestia uma nova, em preparação para sua próxima grande 
aventura. 

Querido, damos nossa garantia, se é seu desejo, você pode se unir as grandes 
Legiões de Luz, que irão juntas participarem na criação da nova maravilhosa 
Galáxia Dourada, que está no que poderíamos chamar de " estágio do 
grande projeto". Quando você transcender, será levado para um sistema 
estelar de grande beleza e tranqüilidade, onde se reunirá com seus 
companheiros de alma e os Grandes Seres, de todas as partes do universo, 
cujo desejo é participarem neste novo, excitante passo evolucionário na 
consciência-Criador. Esta Galáxia Dourada será o novo mostruário deste 
universo. Você, e todos os seus iguais, que têm experimentado as profundezas 
da densidade e dualidade terão uma oportunidade para experimentar a 
"Leveza" e a beleza de sua verdadeira natureza espiritual, à medida que 
avança como "provado, testado e verdadeiro co-criador", com uma nova 
missão Divina, ancorada dentro de seu Sagrado Coração. 

Nós o honramos por sua coragem. Nós o saudamos por permanecer no curso 
por essas muitas eras de tempo. Saiba que estamos sempre próximos, 
protegendo, auxiliando e lhe enviando ondas de amor e encorajamento de 
nosso Deus Pai/Mãe. 

Eu SOU Arcanjo Miguel. 

DESENVOLVIMENTO SEM LIGAÇÕES
através de Ronna Herman
Jul, 2005 - Lição 92 

Amado Mestre, cada nível avançado de ascensão/evolução contém 
elevadas verdades, junto com novos desafios e oportunidades para atingir a 
automestria. Auto disciplina, consciência elevada e determinação são 
requeridos; porém, o principal é trazer seu corpo eu desejo sob controle e 
permitir ao seu Eu Elevado guia-lo, o processo se tornará fácil. 



A medida que expande sua consciência e começa a ver a vida de um 
elevado ponto de vantagem, suas perspectivas mudam. Já não focaliza na 
negatividade ou no que está errado em sua vida/mundo, pois desenvolve um 
ponto de vista positivo e começa a ver o bem em outros. Aprende a apreciar 
a beleza da natureza e o que está certo com o mundo, e também desenvolve 
um senso de maravilha e agradecimento pelos muitos milagres que 
manifestam para você e para esses ao seu redor.

Uma das coisas mais difíceis de realizar é liberar os velhos, antiquados, 
preconcebidos padrões de pensamentos e hábitos. Hábitos enraizados, 
padrões tradicionais, como também, as influências raciais, sociais e religiosas 
do passado, são apenas algumas das correntes que deve liberar enquanto se 
torna um "Espírito liberado" dentro de uma recente realidade emergindo. A 
humanidade como um todo, como também individualmente, ainda está 
presa em meias-verdades e conceitos que se originaram a milhares de anos 
atrás. Cada um de vocês é uma composição de todos as suas experiências, 
não só das vidas passadas, mas experiências vividas deste que primeiramente 
foram externados dentro de um aspecto consciente individualizado do 
Criador. Muitos desses padrões de pensamentos não tem lugar no novo 
mundo de expendida consciência, e deve se libertar dessas influências 
negativas se for para continuar seu "momentum" de elevação na espiral de 
ascensão para os elevados reinos de Luz/sabedoria. 

É hora para fazer um novo inventário, querido coração. Rever o que liberou 
durante os últimos cinco anos de seu tempo. Quais antiquadas 
idéias/hábitos/responsabilidade liberou e o que as substituiu? O quê ainda 
necessita liberar ou desconectar-se? 
Aprendeu que não é uma vitima do destino e que está no controle de seu 
próprio destino? O quê tem feito com seu recente poder adquirido?

Não há nada ou alguém "lá fora" fazendo qualquer coisa por ou para você. 
Você foi presenteado com todas as ferramentas de criação e tem o direito a 
todas as belezas, generosidade e opulência deste universo. É seu direito de 
nascença. Podemos auxilia-lo, guiar e inspirar; porém, você é o compositor e o 
construtor de seu mundo, e da realidade em que existe. Em cada e todos os 
dias está projetando formas pensamentos, sentimentos e intenções que 
influenciam e constroem sua realidade de amanhã. Se não gosta do que tem 
criado e do que está experimentando até o momento, mude suas atitudes e 
seus padrões de pensamentos para uma elevada freqüência e verá seu 
mundo mudar para melhor. Lembre se, à medida que adquire habilidades em 
focalizar seus pensamentos e pratica ponderar, passo a passo a ação, seu 
poder para criar acelerará exponencialmente, positiva e negativamente. 



Está se tornando mais confortável como um co-criador de suas experiência de 
vida e, agora, está disposto em assumir o crédito/responsabilidade pelas 
experiências, positivas e negativas, em sua vida? 

Você pode monitorar e determinar quais os tipos de formas pensamentos está 
radiando pelas pessoas que atrai para dentro de sua consciência. Está 
experimentando um monte de reações negativas ou interações com esses ao 
seu redor? Ainda permite que pessoas tirem vantagens de você para se sentir 
valioso? Quando faz algo para alguém, depois, com que freqüência, sente-se 
harmonioso e amoroso? Com que freqüência sente-se ressentido ou 
explorado? É melhor não fazer nada a qualquer um do que fazer por razões 
erradas. Lembre-se que são os padrões vibracionais que está projetando que 
determinam a “exatidão” da ação, não a ação em si mesma. No processo de 
retorno ao equilíbrio e harmonia, deve haver um equilíbrio em todas as coisas. 
Há uma "troca de energia" em todos os seus pensamentos e em tudo o que 
faz. Se você constantemente dá para outra pessoa sem receber em troca 
qualquer tipo de troca de energia positiva, se desenvolve um desequilíbrio que 
logo se manifesta como ressentimento ou culpa e, freqüentemente, como um 
senso de superioridade ou inferioridade. Torna-se impossível radiar amor 
incondicional para outra pessoa sob tais condições.

Tem passado pelo processo de liberação de tudo e de todos em seu mundo, 
para o maior bem de tudo e de todos? Este é um dos testes/desafios que deve 
experimentar durante sua jornada para auto mestria.

Não significa que deva desistir de qualquer coisa ou de alguém, mas pode ser 
testado para ver se você, verdadeiramente, faz aquilo que diz. O agarrar-se 
para pessoas ou coisas e o resistir as mudanças são as maiores causas da dor e 
sofrimento humano. Em verdade, você não possui nada e certamente 
ninguém. Tudo o que possuem é "um momento no tempo", ou o presente 
"MOMENTO DO AGORA”. 

Tudo e todos em sua vida poderiam desaparecer de sua vista num instante, tal 
qual você. Não desejamos incutir medo, contudo, o que estamos tentando 
instilar em sua consciência é que tudo em sua realidade diária é transitório. O 
que você está segurando que ainda produz sua dor ou desconforto? Quais 
lições ainda serão aprendidas da dor que essas coisas lhe trazem? Não é hora 
para deixar ir o sofrimento e reivindicar tranqüilidade e graça? 

Você possui suas posses ou elas o possuem? 

Está tão profundamente em débito ou obrigado a outros que não tem tempo 
para desfrutar a vida? Gasta todo seu tempo cuidando, limpando, arrumando 
ou pagando suas propriedades? Lembre-se, já lhe dissemos, coisas não o 
fazem feliz; freqüentemente, elas somente produzem um momento de 



satisfação e então, você busca por alguma outra coisa ou alguém para 
satisfazer seu corpo eu-desejo. Felicidade, alegria e satisfação vêm de dentro. 
O que está ansiando para ter é uma "qualidade de vida", ou um "estado de 
Ser”.

Há quanto tempo desde que realizou o último passeio na natureza; desde que 
parou para contemplar as estrela e as belas formações de nuvens no céu; 
desde que andou descalço na grama e harmonizou-se com as batidas do 
coração da Mãe Terra? Quanto tempo desde que se sentou tranqüilo e ouviu 
o canto dos pássaros, ou observou as pessoas ao seu redor, enquanto se 
esforçava para sentir aquilo que elas estavam sentindo ou os padrões de 
pensamentos que estavam emanando?

Em sua acelerada existência, não é tempo de desacelerar e experimentar a 
perfeição do momento? Assim fazendo, você está criando mais momentos 
perfeitos ao invés de um estilo de vida mais frenético, que tem se tornado a 
norma para tantas pessoas no mundo de hoje. 

Você constantemente tem se divertido ou tem se privado de excitações 
mantendo-se entediado com sua situação de vida? 

O quê pode deixar para simplificar sua vida e fazer suas experiências diárias 
mais agradáveis? 

Com que freqüência passa algum tempo em solidão, desfrutando seus próprio 
pensamento/companhia? 

Você sempre tem que ter musica, a televisão ou alguma distração externa 
para se manter "pensando" e conseguir se conhecer? VOCÊ GOSTA DE ESTAR 
SÓ CONSIGO MESMO? 

Você deve aprender a entrar no "Silêncio de Si Mesmo" para conectar-se com 
o Espírito. Seu Eu Elevado e Eu Divino estão aguardando para que entre no 
mágico fluxo de Luz da consciência Divina. Sentimos o anseio de tantos 
milhões de queridas almas que desejam se comunicarem com seus Eu Elevado 
e conosco, e isto é tão simples. Tudo o que tem que fazer é declarar sua 
intenção e então, praticar entrar no silêncio e quietude interior, assim 
podemos limpar o caminho e fortalecer a conexão que está sempre lá, uma 
conexão que atrofiou pelo esquecimento ou não uso. 

Quais o hábitos negativos que liberou? 

Por quais hábitos positivos foram substituídos e quais os resultados observados? 
Á medida que começa a ver resultados começará a achar mais fácil e mais 
fácil liberar hábitos e formas pensamentos negativos. Automaticamente, 



começará a bem-afinar suas ações conscientes cotidianas a medida que se 
torna um "observador" de seus pensamentos e intenções, e estará "ciente" dos 
padrões de pensamentos que está projetando, como também, das palavras 
que usa. Sempre use palavras de autorização e monitore seu "tagarelar 
mental”. 

Ficou mais fácil praticar "amor incondicional" ao invés de amar com 
condições? 

Primeiro você deve perdoar-se e praticar amar-se incondicionalmente, antes 
que possa praticar o amor incondicional para outros. Não pode projetar ou 
dar aquilo que não tem interiormente. Isto não significa que não se esforce 
para melhorar-se ou alcançar um elevado nível de automestria. Isto significa 
que se aceita e se ama da forma como está no momento, enquanto se 
esforça para integrar mais de sua Divindade e a Leveza do Espírito. 

Lembre-se, cure o passado, programe seu futuro, viva no momento. Medo do 
futuro é um resultado de não confiar em si mesmo e nas decisões que tem 
tomado ou tomará. Este é um resultado de profundas recordações fixadas de 
fracassos ou dolorosas experiências do passado (nesta ou muitas outras vidas). 
Culpa e vergonhas tambem são emoções induzidas pelo eu, pelo não 
alcançar as metas intencionadas ou perfeição, no passado. Medo, culpa e 
vergonha são, freqüentemente, direcionadas através de outras pessoas em 
sua vida, que refletem de volta a você os padrões vibracionais que necessita 
equilibrar, para soltar esses padrões/experiências passadas. Quando você 
aprender radiar energia equilibrada, amorosa, será refletido de volta a você 
pelas pessoas com as que você interage, e também por suas experiências 
cotidianas. 

Determine quais os anexos que tem carregado em suas costas e não servem 
ao seu mais elevado bem. Realize um concentrado esforço para liberar esses 
anexos e preencha os vazios com a pura, cristalina substância de Luz. 

Lembre-se de usar o poder da Chama Violeta de transformação. Use este 
mágico elixir ofertado para auxiliar na transmutação dos padrões 
negativos/desequilibrados. 

Esforce-se para cortar quaisquer “ligações anexadas" que ainda tem com 
pessoas em sua vida. Com sua visão interior, veja essas cordas de ligações 
retornando para as outras pessoas e seja conscientemente ciente quando 
alguém está tentando entrar em seu centro de poder. Com amorosas 
intenções, devolva a energia para o remetente.



Esforce-se para ver a vida e circunstâncias ao seu redor com desapego. Seja 
um observador e preserve-se de julgamento. Busque e viva por sua própria 
verdade como a conhece. 

Querido, você está em uma intensa fase de transição na qual está soltando 
todas as negatividades do passado, dos profundos níveis centrais de seu Ser. 
Velhas energias, sintomas, formas pensamentos e possivelmente dor, estão 
agitando e elevando para sua consciência e dentro de sua forma corporal 
para serem transmudadas. Tem construído um poderoso provável futuro 
através de sua intenção e está sendo desafiado para ver se está pronto para 
trazer ao gozo seus sonhos/desejos. Tome algum tempo para determinar qual 
tipo de provável futuro tem construído e se não gostar do projeto, MUDE-O, 
pois se não o fizer, tão seguramente quanto há um amanhã, aquilo que 
pressentiu se tornará sua realidade.
Estivemos com você desde seu nascimento em consciência neste universo e 
estaremos ao longo da eternidade. Do centro de coração de nosso Deus 
Pai/Mãe bênçãos sem fim estão se derramando sobre você. 
Você é profundamente amado.

EU SOU Arcanjo Miguel. 

A NOVA ERA DA AUTO-MESTRIA 
através de Ronna Herman
Ago, 2005 - Lição 93

Amado mestre, a que o Espírito se assemelha? Contemple um espelho e veja o 
reflexo do Espírito em seus olhos. Fite os olhos de uma criança e veja o Espírito 
olhando de volta para você. Contemple o sol, a lua, as estrelas, uma 
montanha, lago, árvore, flor, um pássaro ou um animal e saiba que o Criador 
está irradiando o Amor/Luz de Sua Essência Espiritual para você, através de 
TODA Sua Criação. 

POR FAVOR, PERMITA QUE ESTE PENSAMENTO PENETRE EM SUA MENTE 
SUBCONSCIENTE E CONSCIENTE: VOCÊ ESTÁ EM MEIO A UM PROCESSO DE 
TRANSFORMAÇÃO (METAMORFOSE) DE PROPORÇÕES MONUMENTAIS. Antigas 
verdades estão sendo substituídas por verdades mais elevadas, à medida que 
você se torna adulto espiritual. A maneira como você observa a si mesmo e a 
seu mundo, sistema solar e universo está mudando rapidamente, enquanto 
sua consciência se expande e obtém acesso às complexidades do cosmos. 
Você está sentindo as mudanças em cada nível de seu Ser e, às vezes, parece 
como se seus corpos estivessem se rebelando à medida que entram em 
sobrecarga ou absorvem mais energia refinada do que podem alojar 



facilmente. Deve compreender que “mais” não é necessariamente melhor, e 
deveria sempre se certificar de avançar através desses tempos de grande 
mudança, com facilidade e graça. À medida que velhas fronteiras, 
superstições, dogmas e limitações se dissolvem, você está sentindo-se 
vulnerável e parece que não há mais qualquer conjunto de orientações para 
seguir. Há uma tremenda quantidade de novas informações disponíveis, 
algumas conflitantes e algumas confirmando o que você pode aceitar como 
sua “nova verdade”. Por favor, esteja consciente de que suas verdades 
constantemente se expandirão e mudarão à medida que avança escada 
acima da consciência expandida e iluminação. 

O tempo, conforme você o conhece, tem se acelerado tanto que mal pode 
acompanhá-lo. Os ponteiros dos relógios estão se mexendo tão rapidamente 
que freqüentemente se surpreende que o dia acabou e parece como se 
apenas algumas horas se passaram. Os meses e anos também passam 
zunindo e parece que está em rota de colisão com o seu destino. Você está se 
deslocando para dentro e para fora de miríades de energias de 
multidimensões, que é mais uma razão porque é tão decisivo que fique 
alicerçado e focalizado no momento (atual) de modo que não “haja perda 
de si mesmo ou do seu caminho” . Por isso, queremos dizer que você seja 
responsável pelas poderosas freqüências vibracionais mais elevadas que 
integra, pois, com essa nova energia vem a habilidade de co-criar mais e mais 
rapidamente qualquer coisa que colocar em sua mente e alimentar com 
energia. É mais importante do que nunca se lembrar do ditado: “Cuidado 
com aquilo que você deseja”. 

Preocupação com o passado ou o futuro o impede de experienciar o 
MOMENTO PRESENTE, que é o momento do seu DIVINO PODER. Aprenda a 
experienciar o frescor e a alegria de estar plenamente no agora. Assim como 
com todos os novos hábitos, exigirá pequena prática. Todavia, logo se tornará 
um “estado natural de consciência”. Alguns dos desafios, substituições de 
consciência e mudanças radicais, parece não fazer sentido. Por que você 
manifestaria uma doença enquanto no caminho para tornar-se um mestre? 
Por que manifestaria uma situação na qual sofreria um acidente esquisito, 
perderia seu emprego, sua renda ou um companheiro amado? Lembre-se, seu 
Eu Superior vê que você se confronta com desafios e testes (com os quais 
você concordou) no tempo apropriado para o seu crescimento e melhor 
compreensão. Se não entende uma situação, eleve-se acima dela e se 
esforce para percebê-la a partir de uma perspectiva superior. Lembre-se de 
que não é sempre a seu respeito, você apenas pensa assim porque tende a 
tomar tudo de maneira tão pessoal. 

Também se lembre de que está em processo de transmutar tudo o que não é 
baseado em integridade, poder pessoal e em uma consciência unificada ou 
nas freqüências de amor incondicional. A perfeição não é uma exigência, de 



fato, é inatingível exceto dentro do coração do Supremo Criador. Tudo, além 
disso, é menos do que perfeito em graus variados. Isto é a respeito de se tornar 
o “você verdadeiro” e avançar para o meio do caminho enquanto existir em 
um mundo de dualidade e polaridade. 

Você abriu uma “Caixa de Pandora” que tem sido abastecida em 
profundidade dentro de sua psique, por milhares e milhares de anos. Contém 
todas as questões essenciais e crenças sobre o auto-amor, carências e 
limitações, acerca de seu merecimento de amor, alegria, paz, abundância e 
saúde vibrante, bem como seus sentimentos sobre o envelhecimento e a 
continuação da vida. Todas essas crenças antiquadas que não servem a seu 
bem mais elevado estão sendo agitadas e elevando-se em sua consciência 
de modo que possam ser liberadas e reabilitadas em uma freqüência mais 
elevada de substância de Luz. 

Você está se tornando mais intuitivo e suas habilidades telepáticas estão 
aumentando com grande velocidade. Está conectando-se com as muitas 
facetas de seu mais vasto Eu Divino (Superalma) e seu Raio Divino (Presença Eu 
Sou), está agora desempenhando um papel ativo no seu processo de 
transformação, enquanto filtra para você as purificadas energias da nova 
criação, advindas da Fonte do Criador. Você está afetando tudo ao seu redor 
durante este processo de purificação de seus campos energéticos, pois à 
medida que se desenvolve interiormente e envia adiante freqüências mais 
elevadas de Luz, tudo ao seu redor deve mudar também. Você é informado 
repetidas vezes, de novo, que primeiro deve ensinar pelo exemplo e isso é 
verdade. Qual o melhor meio de chamar a atenção das pessoas do que 
tornar-se muito bem sucedido em qualquer coisa que escolha fazer, ter saúde 
vibrante não importa qual a idade, demonstrar surpreendentes e inovadoras 
habilidades criativas e ser tão amoroso e generoso que os outros sejam 
influenciados pela sua compaixão e sua habilidade em ver o melhor em todos 
e em cada situação? 

O processo de iniciação ou sua transição em um Ser espiritual/humano está 
também se acelerando exponencialmente à medida que você analisa, 
soluciona, libera e se realinha com suas novas freqüências integradas de Luz, e 
tudo isso deve acontecer enquanto está vivendo dentro de uma moldura ou 
realidade da estrutura de crença da consciência de massa. O processo de 
ascensão ou iluminação nos tempos antigos incluía o isolamento das outras 
pessoas e de tudo dentro do mundo profano. Implicava anos e anos de 
estudo intenso, disciplina e muitas provas e testes difíceis antes que um 
iniciado pudesse avançar para o próximo nível do caminho. Envolviam testes 
tão tenazes e perigosos que muitas vezes você sucumbia ou era incapacitado 
para a vida. Era colocado em situações através das quais tinha que tornar 
lenta a respiração e restringir (silenciar) sua força vital de modo que pudesse 
permanecer vivo por diversos dias sem alimento, água e muito pouco ar para 



respirar. Esses testes eram arranjados de modo que todo ponto fraco pudesse 
vir à tona e todos os medos mais profundos pudessem vir à superfície e fossem 
exagerados. Se você não aprendesse a aquietar a sua mente e suas funções 
corporais e, mais importante, a permanecer no Ponto do Silêncio do Agora, ou 
ficaria louco ou pereceria de terror extremo. 

Esses tempos passaram. O processo de ascensão está agora ajustado para as 
massas e não apenas para poucos selecionados. Deve passar por todos os 
testes de iniciação à medida que empreende sua vida diária, testes que são 
trazidos diante de você em situações cotidianas. Cada teste pelo qual passa 
ou cada lição em que ganha sabedoria, conforme remove de dentro uma 
parte dos padrões remanescentes de freqüência desequilibrada, e após um 
período você se torna mais hábil em “criar a grande cena” e aprender a 
avançar através de padrões distorcidos mais rapidamente. À medida que sua 
perícia aumenta, você não avança para tão longe fora do centro e não 
mergulha nos profundos níveis de medo e desespero do passado, mas se torna 
capaz de manter um nível mais equilibrado de consciência. Pára de olhar 
para fora de si mesmo para validar-se. Sabe dentro do seu coração/alma que 
é perfeito e exatamente onde deveria estar em cada momento. Você 
também permite a todos mais buscarem seus próprios caminhos, em seus 
próprios tempos e do seus próprios jeitos. 

O evento chamado CONCORDÂNCIA HARMÔNICA indicou o período em que 
as freqüências de Luz do Criador foram imensamente aceleradas e, se você 
estivesse pronto e disposto, poderia ser catapultado para um mais vasto nível 
de padrões vibracionais superiores. Cada nível traz novos dons de consciência, 
mas também mais responsabilidade. Você está aprendendo a assumir 
responsabilidade por si próprio e por tudo o que você criar. 

Vários anos atrás nós esclarecemos que à medida que você avançasse para 
cima no caminho da ascensão, seu espectro de escolhas se estreitava à 
medida que trilhava o “caminho estreito”. Isso significa que deve sempre se 
esforçar para fazer as melhores escolhas e muitas coisas que pareciam 
apropriadas, no passado, não serão mais toleradas. Seu corpo rapidamente 
deixará você saber quando quer que elimine vários alimentos ou hábitos de 
freqüências mais baixas e enquanto se torna mais afinado com a sabedoria 
de seu corpo Elemental, ele o informará o que precisa fazer para obter o 
máximo de força e saúde e também o que deve eliminar da sua vida. Isto 
varia de pessoa para pessoa, no entanto, se você quer obter ou manter o 
máximo de saúde e vitalidade e ser capaz de integrar os mais elevados níveis 
da Divina Luz, o melhor seria que ficasse atento. Novas modalidades de cura 
estão emergindo a cada dia e a humanidade está lentamente se tornando 
consciente do fato de que cada pessoa é responsável pela sua própria saúde 
e bem-estar. A profissão médica lentamente muda para um “modo de 
prevenção” preferivelmente ao modo de “consertar os danos”. Nós 



enfatizamos uma vez mais que a Luz, som e cor são as modalidades de cura 
que equilibram e harmonizam o veículo humano e o uso desses dons 
acelerarão enormemente o processo de transformação. 

À medida que você avançar em direção à sua maturidade espiritual mais 
profunda e plenamente, não pode sentir a conexão entre nós se 
intensificando, enquanto despejamos sobre você toda radiação do amor 
Divino de nosso Pai/Mãe dos reinos mais elevados do universo? Sim, é tempo 
para cada um de vocês reconhecer e ouvir a voz Divina do Criador, de 
dentro, que está esperando para responder a cada pergunta e supri-lo com 
todo conhecimento que precisar para avançar para a Nova Era e para a 
evolução da humanidade. É tempo para você determinar que caminho para 
a iluminação seguirá, o que soar verdadeiro para você, dentro do seu sagrado 
coração. Há apenas uma verdade e esta é a verdade eterna do Criador, mas 
foi fragmentada em muitas energias, formas-pensamentos e níveis de 
verdade. É tempo de seguir as cutucadas do seu Eu Superior, à medida que 
reivindica a verdade que ressoa mais claramente dentro de você, e, então 
segui-la infalivelmente. 

Muito brevemente virá o tempo quando as habilidades canalizadas ou 
telepáticas serão lugar comum ao redor do mundo, cada vez que almas 
abençoadas clarearem as distorções que conduzem à reconexão com seu Eu 
Divino e a respectiva sabedoria. A você está sendo dada toda oportunidade 
para abrir ou clarear a senda para seu eu mais ampliado, de modo que possa 
receber informação criteriosa, clara e concisa para seu crescimento e 
processo de transformação. Mas deve começar por ouvir as pequenas 
cutucadas que recebe durante o dia ou noite e depois validá-las em seu 
centro do coração/alma, seguir a orientação que sentir apropriada (que 
deveria ser de fortalecimento, expansão e amor). 

A Luz ou Força Cósmica de Vida Divina do centro do coração do Supremo 
Criador está infiltrando-se em lugares onde as sombras mais profundas e mais 
obscuras habitam, tanto no mundo como em cada um de vocês. Isto cria um 
processo de distorção, freqüentemente confusão, medo e desconforto. Há um 
fluxo e refluxo de energias à medida que a Luz gradualmente sobrepuja as 
sombras e eventualmente dissipam-na. Muitos de vocês estão tendo 
experiências em que sentem que estão sendo bombardeados por alguma 
fonte externa. Saiba que são seus próprios demônios interiores que você está 
encarando, dando-lhe uma oportunidade de uma vez por todas de liberar 
todos os padrões de energia negativa que vem carregando desde o começo 
de sua primeira encarnação física. 

É da maior importância que você discipline sua mente e pensamentos. O que 
deseja levar consigo para a Nova Era de ILUMINA-ção. Seu foco deveria ser 
tanto de natureza interna quanto externa, pois enquanto transforma e 



aumenta as freqüências internas, seu mundo exterior mudará radicalmente 
também. 

Você passou por suficiente pobreza e privações, amado. Está pronto para 
alcançar e reivindicar a caixa do tesouro com o seu nome nela, que tem sido 
mantida em segurança para você. Está esperando para que desperte e seja 
corajoso o suficiente para exigir seu direito inato. Você é o filho/filha pródigo, 
sob a proteção de Seu Deus Pai/Mãe, que está retornando aos reinos de todas 
as possibilidades. 
Nós o preenchemos com superabundantes bênçãos além da medida. 

EU SOU Arcanjo Miguel. 

ESTES SÃO OS TEMPOS DE TER RESPONSABILIDADE 
através de Ronna Herman
Set, 2005 - Lição 94

Amado Mestre, realmente, é um tempo de responsabilidade, um tempo 
quanto nada pode permanecer escondido, um tempo quando tudo está 
buscando retornar ao equilíbrio e harmonia. Um tempo quando as energias de 
causa e efeito estão retornando a cada um de vocês muito rapidamente, 
enquanto você enfrenta as conseqüências de seus pensamentos, feitos e 
ações. Mas pedimos que seja o observador, querido, radie amor para esses 
que parecerem menos merecedores, os responsáveis, como também as 
vitimas. Radie amor para Essência dentro deles, não por perdão de suas 
ações, mas vendo os elevados resultados para todos, assim evitará 
acrescentar mais energias negativas para qualquer situação. Avance a um 
nível de maneira que possa observar tudo que transpira do objetivo ponto-de-
vista de um mestre, sabendo que fora toda adversidade há o potencial para 
um grande bem emergir. Conscientize-se de que tudo aquilo que está sendo 
destruído ou despedaçado, é feito de forma para que algo mais apropriado, 
refinado e ILUMINADO aconteça. 

Muitas belas almas concordaram em terminarem os dramas nas quais todos os 
residentes na Terra estão envolvidos, em um nível ou outro. Concordaram, ao 
nível de alma, em atrair a atenção de toda a humanidade para os 
desequilíbrios e iniqüidades que necessitam ser corrigidas e endereçadas. Não 
há necessidade em nomear essas características negativas novamente, todos 
sabem quais são elas. Muitos estão rapidamente expressando opinião e 
expressando seus indignados fanatismos. Como já lhe dissemos, ninguém é 
inocente. Todos fizeram o mesmo jogo ou papel até certo ponto, ou foram 
envolvidos em um enredo semelhante, uma vez ou outra, quer se lembrem 
disso ou não. Assim veja, você está somente julgando a si mesmo. 



Durante os próximos anos surgirão muitas profecias, positivas e negativas, e é 
importante que perceba e aceite aquilo que está sendo dito. Sim, cada e 
todos os pensamentos, expressões e ações têm uma assinatura energética e 
soma para ou diminui da completa radiação da Terra. A Terra também está 
sendo cuidadosamente monitorada, querido, para ver quando seu planeta 
estará pronto para avançar ao próximo nível de iluminação. Como todos 
estão cientes, foi grandiosa a devastação e limpeza da Terra durante as 
últimas décadas e, sim, isto continuará como uma parte necessária do 
completo plano, para o mais elevado bem de todos. Sabemos o quanto é 
difícil a você não focar na negatividade e destruição que estão ocorrendo no 
mundo, mas também pedimos que se conscientize que todos esses que estão 
experimentando esses eventos cataclísmicos concordaram, ao nível de alma, 
em realizarem o supremo sacrifício, de forma que você e a Terra possam 
avançar. Esses que fizeram suas transições da Terra pelos cataclismos, estão 
assistindo com grande alegria, dos reinos elevados, sabendo que realizaram 
uma importante contribuição para o todo e suas jornadas evolutivas serão 
mais fáceis, por causa do papel que aceitaram desempenhar. 

Seu teste está em ser o amoroso, compassivo observador, auxiliando esses que 
possa, sabendo que há um grande plano sendo terminado na Terra, enquanto 
projetando sua contribuição de radiante energia de dentro de seu centro 
coração para dentro e ao redor da Terra e a toda a humanidade. A Terra não 
está sendo destruída, não está sendo punida, mas os corpos emocional e 
mental da Terra devem ser trazidos ao equilíbrio e harmonia, assim ela pode 
acessar seu próprio lugar dentro do sistema solar e galáxia. Todos vocês, o que 
significa cada um e todos na Terra, concordaram, ao nível de alma, com os 
papéis que foi pedido que desempenhassem no drama agora desvelado. A 
maioria está cumprindo suas promessas inconscientemente, muitos abdicaram 
e caíram na beira da estrada, mas muitos mais estão empreendendo em 
cumprirem seus contratos, em sua forma mais elevada, com plena 
consciência do que requer. Sabemos quem você é e nós o glorificamos, nosso 
radiante Guerreiro de Luz. 

É crucial que entenda que você é essencial e que o tempo é da essência. 
Saiba que esta é a mais importante vida que jamais experimentou no planeta 
Terra e que sua participação ativa é vital para o sucesso do resultado do 
plano. Este é o porquê pedimos para que mude sua percepção do porque 
está aqui, que a vida na Terra é a respeito e do que é verdadeiramente 
importante. Pedimos que focalize no templo de seu coração e comece a 
construir seu paraíso interior, preenchendo-o com amor, beleza e harmonia e, 
então, projetando aquela perfeição para o exterior, de forma que comece a 
desvelar-se ao seu redor. Sua refinada assinatura energética, gradualmente, 
radiará para fora, para dentro do mundo, afetando e mudando a tudo que 
tocar. Veja cada momento como precioso e perfeito, como um presente de 



nosso Deus Pai/Mãe designado a você, seu zelador, para usar como desejar. 
Saiba que se integrar esses conceitos em sua realidade e se ver, a si mesmo, 
como uma radiante força capaz de magnetizar todas as maravilhas da 
Criação para você, que pode transformar o mundo e criar o mundo de paz, 
abundância e harmonia em seis meses de seu tempo, se desejar. 

Você é muito mais poderoso do que perceber, especialmente quando se une 
a outros, em um unificado esforço para criar o bem mais elevado para todos. 
Você é uma criação da Mente de Deus, está codificado e designado com um 
profundo, estabelecido desejo por criar. Durante estes mais importantes 
tempos de evolução e transformação, cada um de vocês foi atraído (ou será) 
para o lugar onde poderá ser de mais serviço. Servindo esses ao seu redor, ou 
compartilhando seus especiais talentos e presentes, ou porque tem uma 
específica energia, codificada dentro de seu Divino Projeto, que é critica para 
a evolução daquela área, ou pode ter pacotes de Luz ou freqüências, dentro 
de sua estrutura cerebral, que auxiliarão a ativar cristalinas energias que tem 
estado dormentes dentro da Terra, por milhares de anos.Estas grandes 
estruturas estão aguardando por você e por esses que estão em harmonia 
com você, de forma que, uma vez mais, eles possam projetar suas radiantes 
Luzes para dentro do sistema solar e também receberem as refinadas 
freqüências, agora sendo vertidas sobre a Terra. Estas freqüências também 
circularão o globo, a medida que a rede dourada de Luz é restabelecida, o 
que é um fator critico no processo de reunificação. Muito foi realizado, mas há 
muito ainda por ser feito e cada um de vocês é um jogador fundamental. 

Ao mesmo tempo e à medida que se permite ser transformado por esta 
energia, você a atrairá através de seu recipiente físico de tal forma que pode 
elevar seu exclusivo padrão de freqüência, ante que as combinadas 
freqüências sejam transmitidas para dentro do profundo núcleo cristalino da 
Terra. Saiba que dentro de seu recipiente físico e com sua amorosa intenção, 
você guarda as chaves que ajudarão a trazer essas magníficas estruturas de 
Luz para a vida, uma vez mais. E dessa forma, prestará um grande serviço para 
a humanida e a Terra, pois este importante processo auxiliará aliviar a tensão e 
o esforço de liberar as restrições e imperfeições, enquanto você avança ao 
longo da quarta dimensão para a liberdade e harmonia da quinta dimensão. 

Muitas estão curando antigas feridas e memórias da Atlântida e Lemuria, 
enquanto outros estão ativando as maravilhosas memórias e energias de 
alguns dos grandes centros de Luz do passado. Então, todos usarão essas 
energias para ajudarem a criar a perfeição do futuro. Você está sendo 
chamado agir brava e corajosamente à medida que avança em sua 
designada missão. Lembre-se, querido, você concordou. 

O drama e a grande transformação que está ocorrendo na Terra nunca antes 
foi experimentado em toda criação. Você será visto como o Divino arquiteto 



que desbravou o desconhecido no mais distante posto avançado em seu 
universo, assumindo casaco de carne e submergindo-se no pântano da 
terceira dimensional de ilusão. Agora está na hora de livrar-se das algemas 
que o prende. É hora para reivindicar sua Divina Herança e Patrimônio. Oh, 
querido, se somente soubesse o quanto é apreciado e quanto o honramos. Se 
somente pudesse recordar-se de como era e é nas elevadas dimensões, não 
estaria ansioso ou triste, saberia que tem todo o poder, sabedoria e as 
ferramentas para criar o paraíso na Terra, e quando a tarefa findasse, como 
facilmente retornaria ao lar, junto as estrelas. Desejamos garantir que o 
aguardamos para dar boas-vindas, de braços abertos e que haverá uma 
grande celebração. 

A medida que os profundos núcleos de padrões negativos emergem das 
profundezas de suas memórias e DNA, para serem clareadas e dissolvidas uma 
vez por todas, sentimos sua frustração, sua confusão e seu medo de ser 
punido, ou de ter feito algo errado. Deixe-me assegurar, precioso, isto está 
acontecendo porque você está fazendo algo CERTO, não errado. Não 
minimizaremos sua dor ou desconforto; porém, daremos encorajamento e 
direção. Um processo de purificação está a caminho na Terra e dentro de 
todos os seres Vivos. À medida que permite as limpas energias de Luz 
infiltrarem ao longo de seu corpo, liberará e refinará tudo de menor vibração. 
Pode aceitar os sentimento de desconforto como uma oportunidade para 
liberar tudo aquilo que não serve ao seu mais elevado bem? Então, por favor, 
use todos os meios à mão para aliviar os sintomas ou condições, sabendo que 
ao término estará pronto para aceitar até maiores infusões de Luz. 

Tentamos ajudar a entender as Leis Universais de Criação e os sete Raios de 
Existência, ou as virtudes e atributos do Criador para seu sistema solar. Os 
prismas dos Sete Raios Cósmicos estão crescendo vigorosamente a medida 
que eles estão projetando, via aumento de Luz Solar dentro de seus corpos, 
para lhe autorizar e trazer-lhe para dentro do todo. Você chegou a
maturidade ao assumir sua responsabilidade espiritual e ganhar a sabedoria 
de um mestre, mas ainda há muito por fazer e discernimento é mais 
importante do que nunca. Você está avançando do harmônico de sete para 
o harmônico galáctico de 12. Este é o porque é tão importante que traga seu 
sistema de chacra físico ao equilíbrio, enquanto acessar a sempre-crescente 
força e poder dos Raios de mais elevadas vibrações. Ancore firmemente seus 
pés na Terra, querido, enquanto alcança para as estrelas, pois se não o fizer, 
seu recipiente físico não será capas de suportar o magnífico influxo da energia 
cósmica, e você não será capaz de servir a si mesmo ou a qualquer outro. 
Você depende de que a Terra o apóie e sustente, agora é tempo para que 
ajude seu planeta mãe, pois estão inexoravelmente unidos, enquanto você e 
a Terra espiralam para o próximo nível de iluminação. 



Como em toda grande mudança, o pendulo da crença popular ou 
consciência de massa oscila amplamente antes de estabilizar-se dentro de 
uma norma sensata. Há muitos ensinamentos e declarações circulando, muitos 
para o autorizar e auxiliar, e muitos para o assustar e tirar o seu poder. 
Também, há muitos produtos sendo disponibilizados como acelerador de sua 
iluminação e "fazer o trabalho por você". Há muitas legítimas ferramentas e 
produtos que o auxiliarão no caminho, mas lembre-se, querido, você deve 
fazer o trabalho interior - deve trilhar o caminho para o ESCLARECIMENTO-
mental (Iluminação) - ninguém o pode fazer por você. 

Você está no meio de um sonho contínuo que está em rápida-expedição a 
uma velocidade acelerada. Isto permite a você o estabelecimento do 
passado e essas antiquadas energias emergirem, para ser transformadas ou 
dissolvidas, se não tentar se agarrar aos velhos padrões, formas pensamentos 
ou estruturas, não se sentirá tão aflito, tão descontrolado. Deve admitir que 
esta não é hora de tédio ou estagnação, realmente, é pelo que sempre 
ansiou, desde que ha muito tempo quando mergulhou seu magnífico Espírito 
dentro dos confinados limites de uma estrutura física. 

Desperte cada dia em jovial antecipação, com grande expectativa, permita 
ao dia desenrolar-se em perfeição, presenteando-o com novas alegrias, 
livrando-o das algemas do passado. Como temos enfatizado, repetidamente, 
permaneça no momento do AGORA ou no PONTO DE TRANQUILIDADE de 
perfeição e, assim fazendo, esta focalizando naquilo que ocorre no momento. 
Cada momento, cada pensamento, cada evento é de uma imensa 
importância, pois os tesouros de nova sabedoria, novas 
percepções/discernimentos, novos poderes de argumentação/raciocínio, 
novos presentes estão vertendo a uma taxa surpreendente e você deve estar 
aberto para os receber. Com cada novo impulso de uma elevada vibração, 
uma porção de sua realidade existencial começa a dissolver com os repetidos 
padrões de tempos, como tudo aquilo que não está em equilíbrio e harmonia, 
gradualmente, se dissolvem. Alcance interiormente e para cima, querido, 
como sempre, estamos aqui para o guiar, proteger e inspirar, e para radiar, a 
você, as amorosas energias de nosso Deus Pai/Mãe através de nossos 
corações.

 Eu SOU Arcanjo Miguel. 

ESTES SÃO OS TEMPOS DE TER RESPONSABILIDADE 
através de Ronna Herman
Out, 2005 - Lição 95



Amado Mestre, realmente, é um tempo de responsabilidade, um tempo 
quanto nada pode permanecer escondido, um tempo quando tudo está 
buscando retornar ao equilíbrio e harmonia. Um tempo quando as energias de 
causa e efeito estão retornando a cada um de vocês muito rapidamente, 
enquanto você enfrenta as conseqüências de seus pensamentos, feitos e 
ações. Mas pedimos que seja o observador, querido, radie amor para esses 
que parecerem menos merecedores, os responsáveis, como também as 
vitimas. Radie amor para Essência dentro deles, não por perdão de suas 
ações, mas vendo os elevados resultados para todos, assim evitará 
acrescentar mais energias negativas para qualquer situação. Avance a um 
nível de maneira que possa observar tudo que transpira do objetivo ponto-de-
vista de um mestre, sabendo que fora toda adversidade há o potencial para 
um grande bem emergir. Conscientize-se de que tudo aquilo que está sendo 
destruído ou despedaçado, é feito de forma para que algo mais apropriado, 
refinado e ILUMINADO aconteça. 

Muitas belas almas concordaram em terminarem os dramas nas quais todos os 
residentes na Terra estão envolvidos, em um nível ou outro. Concordaram, ao 
nível de alma, em atrair a atenção de toda a humanidade para os 
desequilíbrios e iniqüidades que necessitam ser corrigidas e endereçadas. Não 
há necessidade em nomear essas características negativas novamente, todos 
sabem quais são elas. Muitos estão rapidamente expressando opinião e 
expressando seus indignados fanatismos. Como já lhe dissemos, ninguém é 
inocente. Todos fizeram o mesmo jogo ou papel até certo ponto, ou foram 
envolvidos em um enredo semelhante, uma vez ou outra, quer se lembrem 
disso ou não. Assim veja, você está somente julgando a si mesmo. 

Durante os próximos anos surgirão muitas profecias, positivas e negativas, e é 
importante que perceba e aceite aquilo que está sendo dito. Sim, cada e 
todos os pensamentos, expressões e ações têm uma assinatura energética e 
soma para ou diminui da completa radiação da Terra. A Terra também está 
sendo cuidadosamente monitorada, querido, para ver quando seu planeta 
estará pronto para avançar ao próximo nível de iluminação. Como todos 
estão cientes, foi grandiosa a devastação e limpeza da Terra durante as 
últimas décadas e, sim, isto continuará como uma parte necessária do 
completo plano, para o mais elevado bem de todos. Sabemos o quanto é 
difícil a você não focar na negatividade e destruição que estão ocorrendo no 
mundo, mas também pedimos que se conscientize que todos esses que estão 
experimentando esses eventos cataclísmicos concordaram, ao nível de alma, 
em realizarem o supremo sacrifício, de forma que você e a Terra possam 
avançar. Esses que fizeram suas transições da Terra pelos cataclismos, estão 
assistindo com grande alegria, dos reinos elevados, sabendo que realizaram 
uma importante contribuição para o todo e suas jornadas evolutivas serão 
mais fáceis, por causa do papel que aceitaram desempenhar. 



Seu teste está em ser o amoroso, compassivo observador, auxiliando esses que 
possa, sabendo que há um grande plano sendo terminado na Terra, enquanto 
projetando sua contribuição de radiante energia de dentro de seu centro 
coração para dentro e ao redor da Terra e a toda a humanidade. A Terra não 
está sendo destruída, não está sendo punida, mas os corpos emocional e 
mental da Terra devem ser trazidos ao equilíbrio e harmonia, assim ela pode 
acessar seu próprio lugar dentro do sistema solar e galáxia. Todos vocês, o que 
significa cada um e todos na Terra, concordaram, ao nível de alma, com os 
papéis que foi pedido que desempenhassem no drama agora desvelado. A 
maioria está cumprindo suas promessas inconscientemente, muitos abdicaram 
e caíram na beira da estrada, mas muitos mais estão empreendendo em 
cumprirem seus contratos, em sua forma mais elevada, com plena 
consciência do que requer. Sabemos quem você é e nós o glorificamos, nosso 
radiante Guerreiro de Luz. 

É crucial que entenda que você é essencial e que o tempo é da essência. 
Saiba que esta é a mais importante vida que jamais experimentou no planeta 
Terra e que sua participação ativa é vital para o sucesso do resultado do 
plano. Este é o porquê pedimos para que mude sua percepção do porque 
está aqui, que a vida na Terra é a respeito e do que é verdadeiramente 
importante. Pedimos que focalize no templo de seu coração e comece a 
construir seu paraíso interior, preenchendo-o com amor, beleza e harmonia e, 
então, projetando aquela perfeição para o exterior, de forma que comece a 
desvelar-se ao seu redor. Sua refinada assinatura energética, gradualmente, 
radiará para fora, para dentro do mundo, afetando e mudando a tudo que 
tocar. Veja cada momento como precioso e perfeito, como um presente de 
nosso Deus Pai/Mãe designado a você, seu zelador, para usar como desejar. 
Saiba que se integrar esses conceitos em sua realidade e se ver, a si mesmo, 
como uma radiante força capaz de magnetizar todas as maravilhas da 
Criação para você, que pode transformar o mundo e criar o mundo de paz, 
abundância e harmonia em seis meses de seu tempo, se desejar. 

Você é muito mais poderoso do que perceber, especialmente quando se une 
a outros, em um unificado esforço para criar o bem mais elevado para todos. 
Você é uma criação da Mente de Deus, está codificado e designado com um 
profundo, estabelecido desejo por criar. Durante estes mais importantes 
tempos de evolução e transformação, cada um de vocês foi atraído (ou será) 
para o lugar onde poderá ser de mais serviço. Servindo esses ao seu redor, ou 
compartilhando seus especiais talentos e presentes, ou porque tem uma 
específica energia, codificada dentro de seu Divino Projeto, que é critica para 
a evolução daquela área, ou pode ter pacotes de Luz ou freqüências, dentro 
de sua estrutura cerebral, que auxiliarão a ativar cristalinas energias que tem 
estado dormentes dentro da Terra, por milhares de anos.Estas grandes 
estruturas estão aguardando por você e por esses que estão em harmonia 
com você, de forma que, uma vez mais, eles possam projetar suas radiantes 



Luzes para dentro do sistema solar e também receberem as refinadas 
freqüências, agora sendo vertidas sobre a Terra. Estas freqüências também 
circularão o globo, a medida que a rede dourada de Luz é restabelecida, o 
que é um fator critico no processo de reunificação. Muito foi realizado, mas há 
muito ainda por ser feito e cada um de vocês é um jogador fundamental. 

Ao mesmo tempo e à medida que se permite ser transformado por esta 
energia, você a atrairá através de seu recipiente físico de tal forma que pode 
elevar seu exclusivo padrão de freqüência, ante que as combinadas 
freqüências sejam transmitidas para dentro do profundo núcleo cristalino da 
Terra. Saiba que dentro de seu recipiente físico e com sua amorosa intenção, 
você guarda as chaves que ajudarão a trazer essas magníficas estruturas de 
Luz para a vida, uma vez mais. E dessa forma, prestará um grande serviço para 
a humanida e a Terra, pois este importante processo auxiliará aliviar a tensão e 
o esforço de liberar as restrições e imperfeições, enquanto você avança ao 
longo da quarta dimensão para a liberdade e harmonia da quinta dimensão. 

Muitas estão curando antigas feridas e memórias da Atlântida e Lemuria,
enquanto outros estão ativando as maravilhosas memórias e energias de 
alguns dos grandes centros de Luz do passado. Então, todos usarão essas 
energias para ajudarem a criar a perfeição do futuro. Você está sendo 
chamado agir brava e corajosamente à medida que avança em sua 
designada missão. Lembre-se, querido, você concordou. 

O drama e a grande transformação que está ocorrendo na Terra nunca antes 
foi experimentado em toda criação. Você será visto como o Divino arquiteto 
que desbravou o desconhecido no mais distante posto avançado em seu 
universo, assumindo casaco de carne e submergindo-se no pântano da 
terceira dimensional de ilusão. Agora está na hora de livrar-se das algemas 
que o prende. É hora para reivindicar sua Divina Herança e Patrimônio. Oh, 
querido, se somente soubesse o quanto é apreciado e quanto o honramos. Se 
somente pudesse recordar-se de como era e é nas elevadas dimensões, não 
estaria ansioso ou triste, saberia que tem todo o poder, sabedoria e as 
ferramentas para criar o paraíso na Terra, e quando a tarefa findasse, como 
facilmente retornaria ao lar, junto as estrelas. Desejamos garantir que o 
aguardamos para dar boas-vindas, de braços abertos e que haverá uma 
grande celebração. 

A medida que os profundos núcleos de padrões negativos emergem das 
profundezas de suas memórias e DNA, para serem clareadas e dissolvidas uma 
vez por todas, sentimos sua frustração, sua confusão e seu medo de ser 
punido, ou de ter feito algo errado. Deixe-me assegurar, precioso, isto está 
acontecendo porque você está fazendo algo CERTO, não errado. Não 
minimizaremos sua dor ou desconforto; porém, daremos encorajamento e 
direção. Um processo de purificação está a caminho na Terra e dentro de 



todos os seres Vivos. À medida que permite as limpas energias de Luz 
infiltrarem ao longo de seu corpo, liberará e refinará tudo de menor vibração. 
Pode aceitar os sentimento de desconforto como uma oportunidade para 
liberar tudo aquilo que não serve ao seu mais elevado bem? Então, por favor, 
use todos os meios à mão para aliviar os sintomas ou condições, sabendo que 
ao término estará pronto para aceitar até maiores infusões de Luz. 

Tentamos ajudar a entender as Leis Universais de Criação e os sete Raios de 
Existência, ou as virtudes e atributos do Criador para seu sistema solar. Os 
prismas dos Sete Raios Cósmicos estão crescendo vigorosamente a medida 
que eles estão projetando, via aumento de Luz Solar dentro de seus corpos, 
para lhe autorizar e trazer-lhe para dentro do todo. Você chegou a 
maturidade ao assumir sua responsabilidade espiritual e ganhar a sabedoria 
de um mestre, mas ainda há muito por fazer e discernimento é mais 
importante do que nunca. Você está avançando do harmônico de sete para 
o harmônico galáctico de 12. Este é o porque é tão importante que traga seu 
sistema de chacra físico ao equilíbrio, enquanto acessar a sempre-crescente 
força e poder dos Raios de mais elevadas vibrações. Ancore firmemente seus 
pés na Terra, querido, enquanto alcança para as estrelas, pois se não o fizer, 
seu recipiente físico não será capas de suportar o magnífico influxo da energia 
cósmica, e você não será capaz de servir a si mesmo ou a qualquer outro. 
Você depende de que a Terra o apóie e sustente, agora é tempo para que 
ajude seu planeta mãe, pois estão inexoravelmente unidos, enquanto você e 
a Terra espiralam para o próximo nível de iluminação. 

Como em toda grande mudança, o pendulo da crença popular ou 
consciência de massa oscila amplamente antes de estabilizar-se dentro de 
uma norma sensata. Há muitos ensinamentos e declarações circulando, muitos 
para o autorizar e auxiliar, e muitos para o assustar e tirar o seu poder. 
Também, há muitos produtos sendo disponibilizados como acelerador de sua 
iluminação e "fazer o trabalho por você". Há muitas legítimas ferramentas e 
produtos que o auxiliarão no caminho, mas lembre-se, querido, você deve 
fazer o trabalho interior - deve trilhar o caminho para o ESCLARECIMENTO-
mental (Iluminação) - ninguém o pode fazer por você. 

Você está no meio de um sonho contínuo que está em rápida-expedição a
uma velocidade acelerada. Isto permite a você o estabelecimento do 
passado e essas antiquadas energias emergirem, para ser transformadas ou 
dissolvidas, se não tentar se agarrar aos velhos padrões, formas pensamentos 
ou estruturas, não se sentirá tão aflito, tão descontrolado. Deve admitir que 
esta não é hora de tédio ou estagnação, realmente, é pelo que sempre 
ansiou, desde que ha muito tempo quando mergulhou seu magnífico Espírito 
dentro dos confinados limites de uma estrutura física. 



Desperte cada dia em jovial antecipação, com grande expectativa, permita 
ao dia desenrolar-se em perfeição, presenteando-o com novas alegrias, 
livrando-o das algemas do passado. Como temos enfatizado, repetidamente, 
permaneça no momento do AGORA ou no PONTO DE TRANQUILIDADE de 
perfeição e, assim fazendo, esta focalizando naquilo que ocorre no momento. 
Cada momento, cada pensamento, cada evento é de uma imensa 
importância, pois os tesouros de nova sabedoria, novas 
percepções/discernimentos, novos poderes de argumentação/raciocínio, 
novos presentes estão vertendo a uma taxa surpreendente e você deve estar 
aberto para os receber. Com cada novo impulso de uma elevada vibração, 
uma porção de sua realidade existencial começa a dissolver com os repetidos 
padrões de tempos, como tudo aquilo que não está em equilíbrio e harmonia, 
gradualmente, se dissolvem. Alcance interiormente e para cima, querido, 
como sempre, estamos aqui para o guiar, proteger e inspirar, e para radiar, a 
você, as amorosas energias de nosso Deus Pai/Mãe através de nossos 
corações. 

Eu SOU Arcanjo Miguel. 

MANTENDO UM CORAÇÃO TRANQUILO EM UM MUNDO DE CAOS
através de Ronna Herman
Nov, 2005 - Lição 96

Amado mestre, à medida que incorpora mais da magnificência de seu Raio 
Divino, os atributos, qualidades e virtudes, coisas assombrosas começam a 
acontecer no mundo ao seu redor. O portão da prosperidade galáctica abre-
se totalmente e a riqueza do universo jorra em enxurrada sobre você. Esteja 
sempre cônscio de que é responsável pelo modo como utiliza os dons do 
Espírito. Não servirá ao seu bem mais elevado adquirir grandes riquezas e 
então acumulá-las. Não há virtude na pobreza. Esta é uma forma ultrapassada 
do antigo pensamento criada por aqueles que procuravam refreá-los e 
exercer poder sobre vocês. O dinheiro é um símbolo da opulência do universo. 
Todavia, a riqueza espiritual abrange muitas coisas: um corpo saudável e uma 
mente livre de doenças, repleto de vitalidade, vigoroso e cheio de um sabor 
para viver e criar novamente; relacionamentos satisfatórios com uma grande 
variedade de pessoas, desde sua família consangüínea estendendo-se à 
família espiritual.

Vocês podem ter diferentes pontos de vista e estarem em variados níveis de 
consciência em seu caminho espiritual, mas cada um deve honrar e permitir 
que todos sigam sua verdade do seu próprio jeito singular. É de muita 
importância que estabeleçam limites, honrem-se/respeitem-se e nutram-se de 



modo que sejam capazes e estejam preparados para receber cada vez mais 
os mais elevados e purificados dons de amor/Luz de nosso Deus 
Pai/Mãe.Deveriam esforçar-se para encontrar um ambiente de trabalho que 
apóie e exija a mais elevada integridade de todos os envolvidos, e um dos 
seus maiores objetivos deveria ser uma carreira que trouxesse grande alegria e 
satisfação, bem como valorização e recompensas financeiras. Quando se está 
concentrado no espírito e divinamente inspirado, a riqueza torna-se um 
acréscimo para sua espiritualidade, pois, se pode viver graciosamente, mas 
com simplicidade e todos os desejos são satisfeitos sem que se pense neles. 
Compartilhe livremente com aqueles que estão no caminho que ainda não 
aprenderam as leis da abundância. Você será o exemplo e parceiro à medida 
que der orientação e ajudar em uma tarefa ou trabalho quando apropriado. 
Sua arca do tesouro (de riqueza) conterá uma superabundância de 
pensamentos criativos, inspirados pelo Eu Superior e transferidos para sua 
consciência quando estiver pronto para tirar proveito deles e através de sua 
intenção consciente, começará o processo mágico de manifestá-los 
mediante suas ações. Enfatizamos o que dissemos muitas vezes antes, você 
pode ter ou tornar-se tudo o que puder prever. Esta é a era da nova Criação, 
com um ininterrupto suprimento da primordial Substância da Força de Vida 
Cósmica nas pontas dos seus dedos, apenas esperando para que o molde em 
coisas de seus sonhos e imaginação. 

Todos vocês estão tendo dificuldade em manter-se ao nível ou integrar as 
energias purificadas que estão sendo constantemente radiadas sobre e 
através de vocês. Alguns têm avançado para um nível onde devem recuar e 
permitir que seu mundo externo e veículo físico aproximem-se de seu campo 
vibratório interior. Nunca antes, nem a humanidade, nem qualquer raça ou 
civilização neste universo avançaram no processo evolucionário tão rápida e 
dramaticamente como vocês nos últimos cinqüenta anos. Então não é de se 
admirar que estejam se sentindo estonteados, desorientados, confusos, fora de 
sincronia com o mundo ao redor e frequentemente desencorajados? 

Nossa promessa é que isso também passará, à medida que se sinta mais 
confortável com seu novo esplendor e realidade rapidamente em 
transformação. Se permanecer no curso, indubitavelmente, entrará 
graciosamente no próximo nível de consciência e gradualmente aperfeiçoará 
as habilidades, integrará a sabedoria e realizará muitas coisas miraculosas, 
enquanto se esforça para sobrepujar os desafios que lhe são apresentados. 
Deve flexionar seus músculos espirituais e reivindicar seu recém-descoberto 
poder. Eis porque desejamos que aceite esta verdade: você é o estudante, o 
professor e também o mestre. Ninguém mais sabe melhor do que você o que 
está certo e apropriado em todos os momentos e em cada situação. Agora 
que o Supremo Criador está desempenhando um papel ativo no grande 
processo de reunificação, pode estar certo de que o mundo, a realidade e 
tudo que acreditava ser a norma continuará a mudar dramaticamente e a 



uma velocidade sempre acelerada. Dentro dos grandes ciclos de expansão 
são nos menores ciclos em que há um processo de respiga ou colheita de 
tudo que está em harmonia com o plano do Criador, seguido por uma 
contração ou reforma do que está desarmonioso. A energia jamais é perdida 
ou destruída: é reformada, transformada ou modificada em uma forma e 
freqüência vibracional diferente. As mais baixas vibrações e distorções da 
terceira e quarta dimensões estão sendo procuradas e penetradas no nível 
mais profundo pelo assombroso poder de Luz do Criador. Este é o processo 
pelo qual você, a Terra e toda Criação neste universo estão passando agora. 
É doloroso observar a destruição em massa que está acontecendo ao redor 
do mundo, e nós, como vocês, sentimos a dor e o sofrimento que são 
implacáveis à medida que a limpeza é acelerada. Tudo o que é possível/ todo 
possível está sendo feito para diminuir o sofrimento, e é imperativo que esteja 
focado e centrado no coração à medida que expande e radia no mundo o 
máximo de quantidade da substância da Luz do Criador para o maior bem de 
todos. Não cometa erro, a energia de amor/Luz incondicional que é filtrada 
através de você está somada ao todo e isto faz uma grande diferença. 

As imagens holográficas que formaram suas realidades estão mudando e 
muitos de vocês sentem-se vulneráveis e deixados sem uma identidade com 
que possam relacionar-se ou parâmetros para guiá-los. Acerca desses muitos 
anos traumáticos do passado, você tem atravessado o processo de liberar 
muito do que pensava que fosse importante na realidade da terceira 
dimensão, abandonando muitos dos seus relacionamentos, posses, 
percepção do que e quem você era, à medida que avançava para a 
harmonia e sintonização com o Eu Superior. Gradualmente tornou-se capaz de 
acessar energias mais purificadas, de freqüência superior, novas informações e 
maior sabedoria. Eventualmente sentiu-se mais confortável com a realidade 
da quarta dimensão, enquanto trabalhava através até mesmo das mais 
negativas energias emocionais que vieram borbulhando de dentro de sua 
mente subconsciente, enquanto varriam para fora e removiam percepções 
ultrapassadas. As emocionantes freqüências de Luz em transformação 
reverberaram por toda a profundeza de sua estrutura celular e começaram a 
soltar todas as lembranças nucleares impactadas que se acumularam através 
das eras, estimulando-as e deslocando-as para fora para serem liberadas e 
substituídas pela substância da Luz Divina. À medida que você começou a 
ressoar com uma vibração mais acelerada, mais de seu ser maior, alma 
individual, Eu Superior e Raio Divino começaram, uma vez mais, a fixar 
residência e domínio em seu veículo físico. 

Todavia, mais recentemente para alguns de vocês, parece que recuaram e 
muitos manifestaram repentinamente doenças dramáticas que não 
compreendiam, obstáculos foram colocados em seu caminho, atrasando seu 
progresso naquilo que pensaram ser sua missão e seu dom para a 
humanidade. Muitos não mais encontram consolo na meditação, ou na 



habilidade de entrar em contato com o superior (ou interior) a fim de alcançar 
o sentimento amoroso de Unidade com os Seres de Luz. Sentem um vazio, uma 
sensação de perda, ou, pelo menos, um sentido de instabilidade. Tudo isso 
que estão experienciando agora, o desconforto em seus corpos físicos; a 
liberação de muitos dos aspectos de sua vida que pensaram que eram 
importantes, estáveis e necessários; a desintegração de antigos sistemas de 
crença e o sentimento de que não estão mais no controle de seu destino, são 
todos parte do processo de transformação acelerada agora em progresso. 
Estão perdendo muitas, muitas camadas da matéria etérica de seus campos 
áuricos que não servem mais, que não podem existir no lugar para onde estão 
indo. Quando integraram sua alma individual, diminuíram o poder e controle 
que o ego tinha sobre vocês. Quando integrarem o Eu Superior e ele assumir a 
tutela de sua energia e destino, a alma individual entrará em segundo plano, 
ou, para colocar isso mais claramente, torna-se integrado ao campo 
energético de força do Eu Superior, e assim ocorre à medida que ascende a 
escada da reunificação. 

É de suma importância que você compreenda, que aqueles que têm 
diligentemente se esforçado, através desses anos passados, para equilibrar e 
harmonizar os padrões vibracionais discordantes internos, avançaram ou estão 
avançando para um novo ciclo de consciência. Compreendemos que é 
instigante aprender novas informações, lembrar e reivindicar tanto quanto 
possível de sua sabedoria galáctica e cósmica, contudo, é ainda mais 
amplamente importante que integre em sua atual realidade o que aprender e 
comece a usar o conhecimento e as ferramentas que são dadas para criar 
um mundo melhor para si mesmo e para todos aqueles ao seu redor. 

Enquanto muitos estão focando primariamente em seu crescimento espiritual e 
consciência e têm de certa forma negligenciado seu veículo físico e 
ambiente, você pode recentemente ter sentido uma urgência ou ter sido 
forçado a dar mais atenção ao seu corpo físico e ambiente imediato. Haverá 
um tempo em que você integrará a máxima quantidade de energia de 
freqüência superior que seu corpo físico puder captar e absorver sem criar 
maior sofrimento. 

É muito claro que isso esteja acontecendo em todo mundo e que cada 
pessoa, bem como a Terra estejam em uma fase decisiva neste processo 
dramático de evolução/ascensão. (Por favor, não esqueça de pedir ao seu Eu 
Superior para monitorar as freqüências vibracionais que você absorve, e pedir-
lhe que toda energia residual seja exalada/expedida para o mundo, 
enquanto você inspira e expira o amor/Luz). A frase “mais não é 
necessariamente melhor” aplica-se aqui. 

No tempo certo, seu corpo deixará você saber por meio de sintomas 
emocionais ou físicos que é hora de fazer um esforço conjunto para permitir 



que novas energias executem o milagre, se for liberar antigas energias 
impactadas de dentro do veículo físico, incluindo o DNA, ou se pode exigir 
uma liberação emocional ou um esclarecimento mental de alguma espécie. 
Se houver vezes em que não tiver vontade de ler qualquer matéria espiritual, 
por favor, respeite esse sentimento. Se sentir que está emocionalmente 
vulnerável e precisa nutrir-se, respeite esse sentimento igualmente. Se houver 
vezes em que se sentir mentalmente estressado ou “com preguiça”, por favor, 
dê uma trégua e apenas execute aquelas tarefas mentais que são 
absolutamente necessárias. Focalize em seu bem estar físico e renove sua 
mente e corpo por conectar-se e comunicar-se com os elementos da 
natureza e da Mãe Terra. Eles são seus amigos permanentes e companheiros 
nessa jornada. 

Deixe-nos reassegurá-lo de que tudo isto é uma parte do processo e do ciclo 
espiralado/que se move em espiral de mudança. Esses anos passados e 
especialmente o último ano foram uma época de grande aceleração. 
Estamos infundindo em vocês a máxima quantidade de Luz Crística ou 
Substância Divina proveniente do Criador que seu veículo físico pode conter. 
Ao fazer assim, ela empurra ou acelera-os adiante no caminho da iniciação 
ou para cima no processo de ascensão, todavia, a sua vontade é que define. 
Lembre-se, e repetimos, pois isto é importante para que entenda o processo, 
toda vez que elevar sua consciência ou explorar/utilizar uma freqüência 
superior e incorporá-la em qualquer parte do seu Ser, se for 
física/emocional/mental ou etérica, ela permeia a profundidade absoluta de 
sua essência e libera qualquer correspondente impactada ou energias 
negativas que ressoem em uma freqüência inferior. Muitas dessas energias 
foram impressas em seus corpos etérico e emocional durante aquelas antigas 
experiências de prévias encarnações no plano terrestre. Foram muito 
poderosas, de fato, e o afetaram em cada existência que você experimentou 
desde então, somando e aumentando as energias negativas até que elas 
mantiveram-no em escravidão, criando dor e sofrimento enormes. 

Essas são as energias que o têm impedido continuamente de ter a saúde 
perfeita que deseja, a força, o corpo atraente com que sonha, a abundância, 
o poder, os relacionamentos. E então, você vê, para ajudá-lo e impedir que 
seja sobrepujado, seu Eu Superior colocou-o no que deveria ser chamado de 
zona neutra, ou um período de “não tempo”, ou o que preferimos chamar de 
“retiro no santuário”. Aqueles que são os semeadores do caminho, os 
Guerreiros da Luz, têm de longe superado as freqüências de base da Terra e 
daqueles da humanidade como um todo, e estão funcionando a partir de 
uma ressonância muito superior. Sua realidade está centrada no corpo etérico 
da Terra que avança para planos superiores da quarta dimensão e abrindo 
para a quinta dimensão. Todavia, seu amado planeta está também 
progredindo rapidamente, e, conforme isso ocorre, sua realidade deve 
continuar mudando. Tudo aquilo que você pensou que fosse (sua) verdade, 



(seu) novo jeito de funcionar e ser, (sua) nova identidade, está rapidamente 
fundindo-se. Uma nova imagem holográfica está emergindo e, em sua 
incerteza, você quer saber onde se encaixa nesse novo esquema e o que vai 
fazer agora. 

Mais uma vez, querido, dizemos, relaxe, solte-se e perceba que isso, também, 
é apenas uma parte da espiral eterna. Não mais se permitirá a você estagnar 
ou mesmo permanecer em um certo nível longamente. O tempo e o processo 
de transformação estão avançando de maneira muito rápida. Sua linguagem 
está mudando, os padrões de freqüência das formas-pensamento são 
diferentes. As antigas áreas do cérebro que contém seu passado estão 
gradualmente sendo purificadas/refinadas ou liberadas de modo que esteja 
começando a parecer como se tudo o que aconteceu anteriormente, até 
mesmo no ano passado, seja um sonho vago. Novas áreas do cérebro estão 
sendo ativadas e você deve aprender a pensar de uma maneira 
completamente nova. Pacotes de Luz de informações, imagens holográficas 
de grande importância e padrões geométricos sagrados começarão a 
adentrar sua consciência e você deve aprender como decifrá-los. Pode 
parecer que aqueles que estão indo mais longe não mais o compreendessem, 
ou você pode não encontrar palavras para continuar no antigo padrão 
mundano de conversação. Você também achará que não precisa verbalizar 
todo pensamento à medida que começar a captar telepaticamente as 
energias e pensamentos daqueles ao seu redor. Não precisará de palavras e 
não será facilmente enganado. Falará sua verdade com integridade espiritual 
e não mais participará dos jogos do passado. À medida que se revestir das 
refinadas e espirituais vestimentas de luz e consciência, seja gentil consigo 
mesmo. Pode sentir-se muito vulnerável às vezes, pode sentir como se estivesse 
perdendo uma importante parte de si e isto é verdade. Mas esta é uma parte 
que não lhe serve mais. Mesmo que se sinta confortável carregando essa 
velha bagagem por toda parte, é hora de soltar tudo aquilo que você não 
pode levar consigo enquanto retira-se para dentro da beleza e harmonia dos 
mundos que deixou para trás há tanto tempo. 

Antes de encerrar esta mensagem, amado, desejamos chamar-lhe a atenção 
para algo de modo que haja pleno entendimento entre nós, e, com isso, 
queremos dizer entre você, nosso devotado leitor, esta mensageira e eu, o 
único que transmite as mensagens através dela. Nossa amada representante, 
Ronna Herman, tem fielmente transmitido uma mensagem mensalmente de 
minha parte, como um presente para o mundo, todo mês desde fevereiro de 
1992, exceto por um mês, dezembro de 1996, quando ela mudou-se de San 
Diego, Califórnia, para Reno, Nevada, e não teve acesso ao seu computador. 
Ela tem devotado a maior parte do seu tempo, no decurso de vinte anos, para 
realizar sua missão espiritual, e ela, como a maioria de vocês, precisou focar 
em sua vida pessoal e em seu veículo físico por um breve período. Há algum 
tempo, sugerimos que ela não planejasse quaisquer eventos durante 



setembro, outubro e dezembro deste ano (enfatizamos também que era da 
maior importância que ela fizesse todo esforço para cumprir sua obrigação 
para com os dias 20-27 de novembro, cruzeiro para oeste do Caribe que foi 
planejado há mais de um ano). Conforme vocês todos sabem, há uma grande 
limpeza acontecendo em muitos lugares da Terra, à medida que antigos e 
estagnados padrões vibracionais são liberados e transmutados. 

Consequentemente, para dar a ela um intervalo e aliviar a sua carga, 
instruímos e orientamos para que alguns pequenos excertos/extratos de 
mensagens do passado fossem incorporadas em algumas das últimas 
mensagens deste ano. Pinçamos apenas informações pertinentes de nossas 
próprias mensagens que são tão importantes e válidas agora quanto o foram 
quando dadas pela primeira vez. Quem dentre vocês integrou ou utilizou todas 
as informações que demos no passado e freqüentes vezes, não é de grande 
benefício recordar de fatos importantes? Essas mensagens, bem como todas 
aquelas do passado, são-lhes dadas com a intenção de ajudá-los na maior 
medida possível, e elas sempre esforçam-se para conduzir nosso mais profundo 
amor e bênçãos a cada um de vocês. EU 

SOU Arcanjo Miguel. 

RECRIANDO O PARAÍSO NA TERRA
através de Ronna Herman
Dez, 2005 - Lição 97

Amado mestre, à medida que a humanidade e a Terra preparam-se para o 
próximo grande salto na evolução e expansão da consciência, tudo está 
sendo abalado até o mais profundo cerne da existência. Quanto mais 
elevado for o lugar que você alcançar em direção à iluminação mais 
profundamente deve adentrar a essência nuclear de seu passado. À medida 
que acessa a memória celular de seu passado cósmico e torna-se cônscio de 
sua régia herança, você está também se recordando como era repetidas 
vezes em seu passado (antigo) quando a realidade e o mundo pareciam estar 
de cabeça para baixo, e tudo o que era familiar rapidamente mudou de 
alguma forma ou foi removido, freqüentemente através de guerras entre raças 
e nações, ou por desastres ecológicos, através dos elementos da natureza: 
fogo, água, ar/vento e movimentos da terra. 

Cada humano na Terra está no meio de uma crise evolucionária como, em 
algum nível, multidões estão famintas para livrar-se dos padrões residuais de 
pensamento, hábitos e densidade de sua natureza animal/humana. Há 
também muitos que têm funcionado como purificados “Seres” da 



humanidade por muitas existências e estão avançando para os domínios de 
Seres Espirituais/humanos, por meio dos quais sua Alma Imortal está 
brilhantemente ardendo e seu campo áurico está completamente iluminado 
pela Essência Eterna do Espírito de seu Deus Pai/Mãe. 

Conforme afirmamos muitas vezes anteriormente, “DEUS/DEUSA NÃO PUNE”. 
Todavia, à medida que o padrão universal de mudança torna-se mais vigoroso 
e a “Mudança das Eras” se acelera, tudo o que não está baseado na 
verdade, equilíbrio e harmonia será abalado até o seu núcleo. À medida que 
você está se tornando consciente, muitos governos e civilizações que foram 
construídos e permeados por freqüência de poder vibracional negativo de 
terceira dimensão, cobiça, controle e desonestidade, agora devem enfrentar 
seus delitos e a traição da confiança que lhes foi prestada está sendo 
revelada. Aqueles que insistem em construir ou viver nas áreas baixas 
litorâneas, de descanso, deveriam nesse meio tempo estar cônscios de que as 
mudanças radicais, que estão ocorrendo na Terra, continuarão e aumentarão 
por algum tempo a menos que eles parem de construir sobre as areias 
movediças da negatividade e irresponsabilidade. As linhas costeiras mudaram 
muitas vezes antes e mudarão novamente, pois tudo isso faz parte dos ciclos 
da natureza e da limpeza da superfície da Terra. No passado, massas de terra 
submergiram apenas para emergirem novamente, restauradas, renovadas e 
rapidamente fervilhando com nova vida. A seca sobreveio àquelas áreas que 
foram exploradas e destruídas por pesticidas e produtos químicos, e desertos 
floresceram após serem deixados sem plantio por centenas de anos.. 

Você tem apenas que pesquisar a história da humanidade e da Terra para 
saber que isso é verdade, e então por que está tão surpreso quando você, 
uma vez mais, altera um tempo de status-quo para um tempo de mudança? 
Sempre houve ciclos de morte e renascimento como parte do processo 
evolucionário e esses ciclos afetam cada faceta da criação. 

Não queremos instilar medo ou dúvida. De fato, é exatamente isso que 
queremos dissipar, enquanto nos esforçamos para assegurá-lo de que você, e 
exclusivamente você, decidirá se avançará para a Nova Era com facilidade e 
graça, ou através de cataclismos e caos. Desejamos ajudá-lo a compreender 
o que lhe está reservado para esses meses e anos vindouros. A maioria dos 
que lêem essas mensagens está consciente de que esses são os tempos mais 
importantes que já viveram na Terra. As decisões que tomarem agora e as 
energias que irradiarem, a partir de vocês, que criam o campo de força no 
qual vivem,, determinarão sua realidade e como experienciarão esses anos 
significativos de transição. É hora de decidir se avançará na espiral de 
ascensão, através do dom do processo da vida ou das velhas energias do 
processo da morte. Não se engane, cada ser humano no planeta está no 
meio desse processo de transformação, em algum nível e de alguma forma, 
estando consciente disso ou não. 



Peço-lhe para projetar sua consciência para fora, para longe de si e do seu 
pequeno quadro de realidade. Assuma uma consciência expandida: imagine, 
se isso ajudar, que você está observando sua vida e as vidas daqueles ao seu 
redor a partir de uma posição de vantagem, dando-lhe a habilidade de 
observar a vista panorâmica do que está ocorrendo a cada momento. Olhe 
para trás, cerca de um ano, de vários anos. Você não fez grandes progressos? 
Não está muito mais sábio, mais compassivo e uma pessoa mais iluminada? 
Pode deixar de ver a perfeição ou pelo menos a justiça no que ocorreu em 
seu passado? Não está mais forte, mais sábio devido a suas provas e testes ao 
longo do caminho? Observe aqueles mais íntimos: eles avançaram e 
expandiram suas consciências ou estão ainda emperrados na monotonia da 
inércia, cheios de medo em sua visão estreita da vida? Você está se tornando 
mais hábil em liberar velhos e ultrapassados hábitos e padrões de 
pensamento? Não está mais fácil filtrar através da enorme quantidade de 
informações que vem a você, e determinar o que é sua verdade e o que não 
serve mais ao seu bem maior? 

Você está no processo de re-estabelecer uma “conexão coração/mente” 
com o Espírito, o que leva o coração unificado e a mente para junto do poder 
coesivo de nosso Deus Pai/Mãe, e o amor incondicional é a chave mágica 
que liga o espantoso processo de Criação. O amor condicional tornou-se a 
norma à medida que a humanidade submergiu na densidade e a partir desses 
padrões negativos de pensamento, todos os outros auto-limitantes conceitos 
espalharam-se e tornaram-se sua verdade. Agora é hora de inverter, liberar e 
reestruturar sua realidade presente, uma nova realidade que abranja todas as 
lições em mestria que temos dado a vocês, através desses anos passados. 
Temos lhes oferecido meios de monitorar seus pensamentos e tranqüilizar a 
mente para reprogramar as mentes subconsciente e consciente com a mais 
elevada sabedoria proveniente do seu Eu Divino. Temos ajudado a trazer as 
múltiplas mentes de seu sistema de chacra ao equilíbrio de modo que, mais 
uma vez, elas estejam trabalhando em harmonia, de maneira recíproca. Não 
se admire de que tenha estado em guerra com aqueles ao seu redor, pois 
estava lutando uma batalha perdida com seu próprio lado sombrio por tanto 
tempo. 

Você é quem deve permitir à Divina Força da Criação filtrar através de você, 
para dentro da Terra, e para fora, a partir do seu Centro Solar do Coração de 
modo que esse extraordinário elixir possa gradualmente abranger a Terra e 
ajudar a despertar a humanidade. Virá o tempo em que as forças radicais da 
natureza não serão mais necessárias para purificar e trazer harmonia para a 
Terra. Você não vê como é imensamente importante cada um de vocês nesse 
processo de limpeza e transformação? Seu objetivo não é apenas ascender, 
mas permitir ao seu Eu Espiritual descer, de modo que possa haver uma 
integração e fusão das suas muitas complexas facetas que foram criadas em 



suas diversas e magníficas jornadas por todo esse universo, galáxia e durante 
todas as suas experiências terrenas. Antes de descer através do universo 
multidimensional, como uma Centelha Divina de consciência, você teve um 
grande número de experiências onde exemplificou todas as virtudes e 
qualidades do Criador em perfeita harmonia e em total alinhamento com a 
Vontade Divina. Em muitas outras experiências você usou suas imensas 
habilidades mentais quase exclusivamente para focalizar em uma forma 
específica de pensamento ou criação. Através de sua intenção consciente, 
você criou a necessária não-manifestada substância primordial da força de 
vida, e, como um raio laser, projetou adiante essa perfeita visão até que fosse 
miraculosamente manifestada no plano físico. 

Você também teve muitas extraordinárias aventuras focalizando quase 
exclusivamente nas facetas emocionais de seu Eu multidimensional. Utilizando 
as virtudes e atributos de sua natureza divina enquanto nos mais elevados 
domínios da existência, você alegremente fundiu sua consciência com o 
domínio angélico, desse modo experienciando a perfeição do amor da 
Criação em sua mais pura forma, à medida que partiu para ajudar na criação 
de mundos e realidades além de descrição. Todo o tempo em que estava 
experienciando essas diversas facetas do Criador, seu Eu Espiritual foi 
registrando e gravando cada experiência em seu imenso banco de memória, 
pois você sabia que viria o tempo em que necessitaria extrair de sua 
consciência toda a sabedoria que adquiriu no passado. 

Desde a sua descida ao mundo da fisicalidade, seu Eu Espiritual tem-se 
esforçado para funcionar dentro do seu revestimento físico, à medida que 
você disputa o jogo da dualidade e da separação. Em numerosas existências, 
você focalizou primariamente em sua natureza espiritual, enquanto excluía as 
outras facetas seu Ser. Em outras, o foco era quase exclusivamente sobre sua 
natureza mental, e, ainda em outras, sua natureza emocional era a força 
motriz. É hora de trazer todas essas diversas facetas de sua natureza de volta 
em harmonia, de modo que você possa funcionar em um estado de 
consciência unificada, uma vez mais. 

Quando em funcionamento dentro do ambiente de ilusão da terceira/quarta 
dimensões, a faceta mais negligenciada de seu Ser foi sua mente intuitiva ou 
mente da alma. Ela é um dos maiores recursos que você possui, por isso é sua 
conexão com o Eu Superior e finalmente com a Fonte do Criador. Sua mente 
da alma tem um suprimento inesgotável de idéias estimulantes e formas 
criativas de pensamento, apenas esperando para você acessá-las. Sua mente 
intuitiva, ou essa pequena voz interior, sempre lhe indicará a direção certa e o 
ajudará a fazer a decisão correta, se você apenas ouvi-la. Desde a queda na 
densidade, a mente da alma foi quase totalmente fechada dentre a maioria 
da população em geral. Depois que essa voz interior foi ignorada por tantos 
milhares de anos, com grande tristeza, a alma retraiu-se/retirou-se no silêncio e 



dormência como um observador, aguardando o tempo em que seria 
chamada de volta à ação, como seu parceiro na jornada da vida. Está 
ardendo em radiância cada vez maior naqueles que se esforçam 
diligentemente para reconectar-se com sua alma, Eu Superior e Raio Divino 
(Presença EU SOU), e é agora uma constante e amável companhia que dirige, 
inspira, nutre e até os protege. Irá reconciliá-los com os membros de sua 
família de alma ou com aqueles com quem vocês têm algo importante a 
compartilhar. Inspirará e ajudará nos meios que abrirão os portões da torrente 
de abundância, e em manifestar suas visões mais elevadas, quando eles estão 
em alinhamento com o maior bem de todos. Pensamentos inspirados e idéias 
estimulantes e criativas serão derramadas facilmente à medida que você 
serve a si e aos outros, por tornar-se co-criador de tudo que é 
harmoniosamente belo, amoroso e da mais elevada ordem. 

Pode não parecer assim, mas uma extraordinária nova visão, um poderoso 
“futuro provável” para a humanidade e a Terra toma forma e é reforçado e 
magnificado a todo o momento, um futuro por meio do qual toda 
humanidade, bem como o mineral, vegetal, animal, humano, reinos Dévico e 
Elemental co-existirão tranqüilamente na Terra, uma Terra que é prístina 
(antiga) em sua beleza, e que possui cintilantes águas claras, e ar limpo e 
saudável para respirar, um mundo de abundância e fartura, onde ninguém 
sofre de falta de alimento adequado, abrigo ou oportunidade e um mundo 
por meio do qual diferentes raças, culturas, crenças e tradições são honradas 
e respeitadas, onde ninguém tenta impor suas crenças aos outros, ou negar 
aos outros o direito de viver suas próprias verdades e seguir seus próprios 
costumes. À medida que mais e mais de vocês vagarosamente retirarem sua 
atenção e pensamentos dos padrões auto-limitantes de pensamentos do 
passado, eles são gradualmente dissolvidos e tornam-se ineficazes. Não temos 
repetidas vezes dito : “Pensamentos têm energia, positiva ou negativa, e 
naquilo em que você foca, magnífica com a sua energia”? 

Quando você permite que os atributos de seu Eu Divino venham à tona e a 
refinada energia do Espírito torna-se a força dominante em sua vida, o 
caminho é iluminado para você começar o processo de acessar os padrões 
de freqüência refinada do pleno espectro dos Doze Raios de seu núcleo 
diamantino da Célula Divina. Você também integrará os dons de miríades de 
partes de si próprio, aqueles fragmentos de alma que também fizeram a 
jornada para dentro da densidade, que estão prontos para compartilhar sua 
sabedoria e aventuras com você. Conseqüentemente, você não tem que ter 
todas as respostas, assim como não foi necessário experienciar cada faceta 
isolada da vida terrena. Suas companheiras Divinas de alma fazem isso por 
você, do mesmo jeito que você tem suas experiências singulares e sabedoria 
para compartilhar com elas. 



Lembre-se, você, meu valente guerreiro, tem a fórmula para recriar o Paraíso 
na Terra. Estamos aqui para ajudá-lo com todas as forças do Céu à sua 
disposição. Medite/volte-se para dentro ou dirija-se para cima, nós 
responderemos. 
Com amor e gratidão, eu o saúdo, amado, 

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


