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Amado Mestre, em sua visão mental, por qualquer meio que você 
conceba, visualize que está observando a Terra, a partir de um 
grande veículo de Luz, e juntos, nós, as Forças Angélicas, e as 
multidões universais de Seres de Luz, representando nosso Deus 
Pai/Mãe, estamos produzindo os padrões vibracionais, a energia e 
os extraordinários Esboços Divinos em preparação para os 
habitantes da Terra. Durante os intricados e complexos estágios 
de preparação, grandes cristais sencientes (sensíveis) foram 
implantados profundamente na Terra, em locais estratégicos, em 
volta do planeta. Uma parte de cada enorme cristal emergiu da 
superfície da Terra como uma sentinela, que irradiava energia e 
informação para o cosmos, bem como funcionava como receptor da 
Luz Divina, Sabedoria e Poder de nosso Deus Pai/Mãe. Através de 
muitos eons, à medida que as mudanças na Terra ocorreram, por 
meio das quais cadeias de montanha elevaram-se em direção aos 
céus, massas de terra submergiram nas águas, e continentes 
deslocaram-se e mudaram o contorno, a maioria desses grandes 



cristais foi fragmentada e enterrada profundamente na Terra e 
nas águas. Todavia, muitos permaneceram intactos no fundo das 
águas, em grandes cavernas, e muitos mais permanecem perto da 
superfície da terra, escondidos apenas por uma fina camada de 
terra ou vegetação, aguardando-o para descobri-los e trazer à 
tona seus poderosos dons e memórias antigas. Eles são os 
mantenedores dos registros da Terra e você retém a chave que lhe 
dará acesso à sabedoria e ao poder de manifestação, que 
permanece adormecido dentro deles.

A primeira grande era da Atlântida foi uma época extraordinária 
de aprendizagem do uso das qualidades, virtudes e habilidades de 
sua natureza dada por Deus, no plano material da existência 
sobre o planeta Terra. Você, como um membro da Raça Raiz da 
Atlântida, encarnou com o conhecimento e a habilidade para 
produzir a primordial substância da força de vida da Criação, 
através de poderosos cristais e moldá-los em muitos objetos 
magnificentes, usando seu poder mental e intenção consciente, em 
cooperação com seu Superior Eu Divino. 

Cada um de vocês carrega em seu interior a Essência de sua Alma, 
seu DNA e sua Mente Divina pessoal, como extraordinários dons, 
como energia mágica e um imenso banco de memória de informação e 
história universais. Todas dessas histórias que estão sendo
contadas agora e as memórias antigas que estão sendo acessadas, 
você não percebe que esteve lá? Talvez não fosse sempre 
especificamente você, em sua forma física, mas, às vezes, foi um 
íntimo membro de sua família de alma. Você não tem que 
experienciar pessoalmente tudo o que aconteceu durante esta 
grande jornada, por todo o universo e na Terra, para ser uma 
parte disso, ou tê-la em seu banco de memória, pois você tem uma 
linha de vida, uma conexão de memória da alma com sua família de 
alma imediata, que cria um elo, através do qual eles obterão os 
dados e a sabedoria de suas experiências e as experiências deles 
são semeadas em seu banco de memória igualmente. 

Você pensa que está desconectado. Acha que está sozinho. Uma das 
coisas mais importantes que você esqueceu é que você não só tem 
um belo fluxo de Luz, que vem do seu Raio Divino, e penetra em 
seu chacra coronário, permeando seu Ser físico, mas uma pulsação 
contínua de Energia Divina, que é sua linha de vida do Criador e 
para o Criador, sem o que você não estaria vivo: não poderia 
existir. Saiba que esta coluna de Luz está se ampliando e 
tornando-se mais forte, de modo que mais do Elixir Divino de 
vida pode ser derramado em você, e através de você, à medida que 
satura seu corpo, e irradia para a Essência da Alma da Terra. 
Essa energia purificada é decisiva para seu planeta anfitrião, à 
medida que este Grande Ser esforça-se em retornar ao equilíbrio 
e harmonia internos, bem como para diminuir a intensidade dos 
cataclismos em sua superfície, e isto é especificamente 
importante no processo de purificação e retorno do campo áurico 
que cerca seu planeta para o seu esquema de perfeição original. 

O retorno à harmonia e ao equilíbrio começa dentro de cada um de 
vocês. A consciência da unidade pode começar com você, aqui e 



agora, neste momento. Primeiro, deve reconhecer e trazer à sua 
consciência todos aqueles fragmentos desequilibrados que você 
criou, durante suas muitas experiências de vida: aquelas coisas 
que o controlam, que criam uma prisão emocional e mental a seu 
redor, em seu campo áurico. Antes de tudo, deve tornar-se 
cônscio desses fragmentos e de como eles afetam sua realidade, 
e, então, através de sua intenção consciente, deve criar um 
desejo de mudar e preencher tais fragmentos com a energia do 
Amor/Luz. Estamos sempre prontos e desejosos de ajudá-lo em seus 
positivos esforços, mas você deve solicitar e dar-nos permissão, 
de modo que possamos reforçar sua resolução, dar-lhe o 
necessário conhecimento, junto com o melhor meio de realizar sua 
transformação com facilidade e graça. 

No passado, você tentou muitas vezes reprimir ou exercer poder 
sobre seus vícios, seus hábitos e padrões negativos de 
pensamento. Você resistiu-lhes, odiou-os e constantemente pensou 
neles, desse modo reforçando seu controle sobre suas emoções, 
sua mente e sua qualidade de vida. Lembre-se, dissemos isso 
muitas vezes, pois é uma verdade universal, seja onde for e no 
que quer que você focalize sua atenção, energiza e reforça, quer 
seja positiva, quer negativamente. Você deve liberar os 
fragmentos que criou por amá-los e reconhecer que eles serviram-
no bem, e enviar-lhes um pensamento fervoroso de que agora é 
tempo para eles serem reunidos e, para uma vez mais, serem parte 
de vocês, no interior do seu centro solar de poder do coração: 
serem preenchidos com Luz e tornarem-se uma faceta autorizada de 
sua Consciência Divina. 

Saiba que tudo, em algum nível, está procurando a Luz, o 
equilíbrio e a harmonia, procurando retornar ao que foi no 
começo. Cada fase da nova consciência ou da consciência 
expandida tem seus milagres especiais e vantagens para serem 
apreciadas e usufruídas. Cada vez que liberar algumas das 
antigas, autolimitantes e dolorosas formas-pensamento, hábitos 
ou energias discordantes, você se transforma e remove uma 
pequena (ou grande) parte do seu disfarce, o que lhe permite 
integrar uma outra faceta de seu extraordinário Eu Divino. Ao 
fazer assim, você está gradualmente criando um novo e autorizado 
"você", e uma nova realidade abre-se, através da qual você tem 
acesso a muitos conceitos novos, bem como a novos talentos, e 
sua sensitividade (abre-se) a raras nuances do Espírito, que se 
revelam miraculosamente a seu redor. 

Se você pudesse verdadeiramente observar o sistema de grade, a 
rede de vida ou conexão de todas as coisas, você poderia ter uma 
melhor compreensão do conceito de "Unidade". Não é apenas a 
Terra que tem um intricado sistema de grade. Você tem fluxos de 
Luz que irradiam a partir de você e para você, de um para o 
outro, para frente e para trás, entre todas as pessoas na Terra. 
Alguns mais fortes, outros mais fracos, mas você está ainda 
intrinsecamente conectado com todos e com tudo em seu planeta e 
até mesmo no interior dessa expressão universal. Pode ser 
difícil de imaginar, mas é verdade. Quando dizemos que vocês são 
todos um, o que isso realmente significa e como isso acontece? É 



porque há aqueles fluxos de Luz que penetram e se infiltram 
através e ao redor de todos, e através de tudo na Terra. Sim, a 
maioria desses fluxos de Luz é muito fraca, porém cada vez mais 
esses fluxos de Luz estão tornando-se mais fortes e 
estabelecendo uma vibração de reconhecimento. Há um eco de 
dentro deles que diz: "Sim, eu me lembro de você. Sim, eu sei 
quem você é e sei que nós estivemos juntos antes. Não sei onde, 
mas sinto e reconheço suas vibrações e a marca de sua energia. 
Você toca minha alma e faz as cordas do meu coração cantar. Sua 
Essência amorosa me assegura que eu não estou mais só. Bem vindo 
ao meu coração. Eu lhe peço para que compartilhe minha caminhada 
e que me permita ser igualmente parte da sua jornada". 

Você está aprendendo tanto, tão rapidamente! Muitas vezes é 
tanta expansão mental que você não sabe em que acreditar e acha 
que não pode captar ou integrar mais qualquer nova informação, 
mas nós lhe dizemos que isto é apenas o começo. Você está se 
tornando um adulto espiritual/humano, ao passo que no passado 
você estava funcionando como criança(s) humana(s) do mundo, 
sentindo-se como se estivesse(m) desconectado(s) de Deus e 
jogado(s) de lá para cá pelos caprichos do destino e da 
natureza. Como mestre de si mesmo e adulto espiritual, você está 
aprendendo que é cidadão do universo, é Semente Estelar, 
Guerreiro de Luz e a vanguarda da Nova Era. Você tem-se elevado 
por todo este universo e por outros universos igualmente. 

Você ouviu que, por muito longo tempo, houve uma quarentena em 
volta da Terra, deste sistema solar e mesmo de sua galáxia, que 
agora foi removida, de modo que você pode receber informações 
galáctica, cósmica e Omniversal. Dizemos agora, que também houve 
um filtro colocado em torno deste universo. Este universo, no 
qual nós todos estamos desempenhando um papel essencial, é um 
dos mais recentes universos a ser criado a partir da Essência do 
Supremo Criador, e, entretanto, é um universo que está situado 
na extremidade mais afastada da Criação. Nós também fomos 
limitados em nosso conhecimento dos trabalhos do Omniverso, bem 
como na quantidade de energia de freqüência vibracional superior 
a que tínhamos acesso. Veja, os primeiros universos que foram 
criados, foram os mais poderosos e os mais próximos da 
perfeição, pois se avizinhavam do Grande Sol Central do Supremo 
Criador e continham a pura Essência da Criação. À medida que 
cada vez mais universos, galáxias e sistemas estrelares foram 
criados, a sempre em expansão e ativa Criação avança mais e mais 
para dentro do Grande Vácuo ( e cada vez mais longe do Supremo 
Criador), cada refração na densidade significava que cada nova 
criação tinha menos da perfeição de Tudo Que É. Você deve 
perceber que nós somos TODOS fragmentos energéticos muito 
reduzidos, mas ainda uma faceta integral da magnificência do 
Supremo Criador. E se fôssemos enviados com a ordem para criar 
em nome do Criador, pois este era o SEU desejo, para 
experienciar mais de si mesmo, por que Ele nos diria o que era 
para criar? Foi-nos dado um abençoado dom Divino, como co-
criadores, e assim era cada um de vocês. Você é um deus co-
criador em seu próprio direito, e isso não é sacrilégio: é uma 
lei universal. Você precisa compreender porque você está aqui na 



Terra: isto é, quem você é. Não permita que ninguém lhe diga 
algo diferente. Lembre-se, você também é responsável pelas suas 
próprias criações, através das leis de causa e efeito. ..

Queira entender que este universo foi criado com a primordial 
Substância da Força de Vida dramaticamente reduzida e diluída. 
Alguns estão chamando este universo de universo decaído, mas 
preferimos não chamá-lo assim. Este é um universo que foi criado 
especificamente a fim de que pudéssemos experienciar a dualidade 
e a polaridade. O espectro de Luz e sombra foi designado com o 
Ponto de Silêncio da Luz do Criador no seu centro e o pêndulo da 
dualidade era para balançar apenas do positivo/negativo, 
masculino/feminino, a Luz/sombra, o yin/yang. Você deve 
compreender que alguns dos deuses co-criadores criaram em grau 
inferior à perfeição, enquanto eles também aprenderam a usar 
seus direitos concedidos pelo Criador. Através de eons, o 
pêndulo tem balançado cada vez mais longe na terra da sombra da 
dualidade, mas está sempre equilibrado com igual quantidade da 
substância de Luz Divina. A dualidade/polaridade da Terra está 
agora em processo de retornar ao Centro, em seu adequado e 
designado espectro de Luz/sombra. ..

Houve sempre emissários magnificentes dos domínios superiores, 
espalhados por todo este universo, e particularmente em sua 
galáxia e na Terra, pois é onde ocorre o clímax desse 
experimento Divino na Criação, em seus estágios finais.. 
Conforme dissemos, o Supremo Criador está agora desempenhando um 
ativo papel no processo criativo de todo o Omniverso, e a pura e 
refinada energia proveniente do núcleo do SEU coração está agora 
jorrando e afetando cada faceta de SI PRÓPRIO, desde o maior até 
o menor. A Criação não se contrai: está sempre se expandindo, e 
você tem um papel essencial a desempenhar nessa expansão. Cada 
um de vocês é o centro de seu próprio universo. Você, como co-
criador, envia energia e intenção que criam padrões de 
pensamento de certa freqüência, que partem de vocês, como raios 
de energia com uma marca de quantidade infinda. Essas pulsações 
saem em toda direção, criando formas-onda, que são um reflexo de 
seus pensamentos conscientes, intenção e ações. À medida que 
você aprender a permanecer centrado no coração, e irradiar amor 
incondicional e padrões vibracionais equilibrados/harmoniosos, 
seu mundo e realidade mudam dramaticamente, pois você está 
funcionando como um mestre autorizado de co-criação, um 
verdadeiro emissário Divino de nosso Deus Pai/Mãe e Supremo 
Criador. Durante esses tempos de incertezas e grandes mudanças, 
lembre-se, meu amado guerreiro de Luz, não há nada a temer e 
muitíssimo a ganhar. Sinta a tepidez de nosso sopro sagrado, à 
medida que toca sua face, sinta a aura de amor com a qual o 
envolvemos. Estamos perto, estique-se e alcance-nos. Nós 
responderemos. Vocês são amados profundamente ao máximo. 

EU SOU o Arcanjo Miguel. 
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Amado mestre, você está pronto para dar o próximo salto na 
evolução da consciência, à medida que se esforça para reintegrar 
as múltiplas facetas de seu Eu Divino? Você está disposto a 
liberar aqueles padrões de pensamento, posses e relacionamentos 
que não servem mais ao seu mais elevado bem? Como participante 
do grande drama da vida você está no meio disso,  adotou muitos 
papéis e representou muitas peças. É nosso maior desejo ajudá-lo 
a superar as distorcidas "ilusões da vida", à medida que aprende 
a focalizar no que é permanente e duradouro e isso que é vital 
ao seu total bem estar. Deixe-nos rever alguns dos muitos papéis 
que você representou através dos anos e especialmente aqueles em 
que você enredou-se atualmente.

O PAPEL DE UMA CRIANÇA/PAI (MÃE): 

Uma criança é inocente, cheia de curiosidade e estimulada por
todas as incontáveis possibilidades que o mundo e a vida têm a 
oferecer. É como um recipiente vazio, apenas esperando para ser 
preenchido com conhecimento, habilidades e consciência das leis 
e funcionamento do mundo. Uma criança é também vulnerável e 
procura orientação e limites seguros daqueles ao seu redor, que 
parecem ser mais sábios e mais fortes. Leva tempo para uma 
criança aprender "por acerto e erro" e as regras de causa e 
efeito. Uma criança é dependente daqueles em torno de si para 
estabelecer um bom exemplo, e guiá-la firmemente, porém de forma 
amorosa, no caminho em direção à auto-suficiência. Muitas das 
verdades que são impostas à criança assombram-na por toda vida e 
até mesmo além, se não pode liberá-las ou transformá-las em 
verdades mais elevadas e que lhe dêem mais poder.

Seus pais desempenharam um papel específico em sua vida, 
apresentando-o àquelas coisas que você mais precisa para se 
conscientizar, superar, fortalecer, ou precisa para perdoar e 
liberar. Suas lições e experiências são/estão sendo apresentadas 
a você por meios positivos e negativos, dependendo das energias 
que cada um de vocês carrega e apresenta um ao outro. 

Você integrou o melhor que seus pais têm/tinham a oferecer, ou 
está perpetuando os exemplos negativos que eles lhe 
apresentaram?  Você pode ter que pesquisar profundamente em seu 
interior, mas asseguramos-lhe, seus pais e seus filhos 
presentearam-lhe/ou estão presenteando-lhe com muitas jóias de 
sabedoria, amor e inspiração, se você procurar bastante 
profundamente.   Cada um de vocês assumiu prontamente um papel, 
positivo ou negativo, de modo que todos possam evoluir e crescer 
em sabedoria, força e consciência. 

Manifeste o ponto de vista de uma criança, se você quiser, e 
tente erguer-se acima das interações e dramas cotidianos de seus 
papéis com ambos os seus pais e, se você os tiver, com seus 



próprios filhos, como se você os observasse a partir de nossa 
perspectiva. Seja honesto em sua avaliação, pois isso servirá 
para iluminá-lo a respeito dos passos que precisa adotar a fim 
de alcançar a automestria e a aquisição de poder.    

•        Você assume a responsabilidade por suas ações ou fica 
zangado, desculpa-se ou nega seus erros e falhas?

•        Você se esforça para cumprir seus deveres e obrigações, 
oportunamente e de maneira apropriada, com uma atitude alegre? 

•        Você se ressente das suas responsabilidades e as vê 
como carga, ao invés de uma oportunidade para apoiar e servir 
aqueles ao seu redor?  Você expressa sua consideração de volta, 
àqueles que o servem? 

•        Você ainda acredita que para estar certo, alguém mais 
deve estar errado?

•        Com que freqüência você recai no papel do 
"comportamento infantil, irresponsável"?

•        Você ainda está agindo ou interagindo com base em 
algumas antigas e condicionadas "maneiras infantis"? 

•        Você está disposto a desobrigar-se das dolorosas 
experiências do passado e assumir a força e a sabedoria que seus 
pais retrataram para você?

•        Você está disposto a permitir que seus filhos sigam seu 
próprio caminho, sejam diferentes e não se tornem aquilo que 
você deseja que eles sejam? Cada alma é singular e deve-se dar a 
oportunidade de que se expresse do seu próprio jeito 
individualizado. É seu papel nutrir, guiar e dirigir, dar 
conselho e protegê-los, à medida que eles lentamente avançam em 
cada nova fase da vida. Através do bom exemplo e da orientação 
delicada, e por relaxar o controle gradualmente, você ajudará 
seus filhos a realizar seu potencial e a tornarem-se adultos 
conscientes e responsáveis. Você deve também permitir-lhes 
cometer erros e experimentar as conseqüências de suas ações. 

•        Se você não tivesse dado esse apoio amoroso, pense em 
quanto mais cedo teria se tornado um adulto consciente, se 
tivesse dado, e o quanto mais fácil sua vida deveria ter sido. É 
um presente além de comparação. 



•        Você aprendeu a estabelecer limites, a determinar 
distintamente as orientações sob as quais pretende agir e o que 
espera daqueles ao seu redor? Todos devem conhecer as regras do 
jogo da vida, e as recompensas e as conseqüências devem ser 
claramente expressas. Cada membro deveria compreender suas 
responsabilidades e deveres que tem de exercer, para o bem-estar 
de todos, e os benefícios e restrições deveriam ser igualmente 
delineados de modo claro. 

•        Você já considerou ter uma "reunião de conselho 
familiar", em que cada membro pode expor suas preocupações, 
procurar orientação, dar sugestões objetivas e também ajudar a 
tomar decisões que afetem o grupo familiar? A responsabilidade é 
aprendida de uma pequena ação e pensamento em um momento. A 
maioridade não incute automaticamente responsabilidade e ação 
compassiva.

É apropriado e desejável ser "Luz de coração e despreocupado no 
Espírito". Todavia, é importante que cada pessoa aprenda em uma 
idade precoce que é parte integrante de um conjunto maior. 
Deveriam ser conscientizados de que lhes serão conferidos muitos 
dons e benefícios por parte daqueles ao seu redor, todavia, eles 
devem também fazer uma contribuição, conquanto pequena,  tanto 
como aprender  a ser responsável por suas ações. As regras de 
causa e efeito, dar e receber, e as leis de manifestação são 
universais e deveriam ser ensinadas em uma idade precoce. Quanto 
mais fáceis seriam os anos da infância se assim fosse feito.

O PAPEL DOS IRMÃOS/IRMÃS, PARENTES, AMIGOS E COMPANHEIROS: 

O mais freqüentemente, aqueles mais íntimos a vocês são 
companheiros de alma que concordaram em representar um papel 
específico no drama de sua vida. Você deve lembrar-se de que o 
seu drama é original. Entretanto, você tem um filtro através do 
qual vê a vida e as diferentes pessoas nela, e também tem alguns 
padrões emocionais pré-condicionados das anteriores interações 
com elas, ou com outros, que eles concordaram em "substituir 
por". Muitas vezes eles concordaram em representar um papel 
composto, exibindo vários atributos negativos e desafios e/ou 
apoio e inspiração, dependendo do papel que assumiram. Também, 
você geralmente representará papéis de "polaridade" um para o 
outro, ou papéis opostos, de modo que terá uma oportunidade para 
ver o que projetou para o mundo no passado.

•    Examine seus relacionamentos com outros: vocês estão 
crescendo e evoluindo juntos, ou estão estagnados, travados na 
inércia como se vocês tocassem novamente as mesmas antigas 
"fitas", repetidamente?



•   Você está evitando "assumir o seu poder" porque você não 
quer criar desconforto ou tensão em seus relacionamentos? Você 
tem receio de estabelecer limites e expressar sua intenção, 
mesmo se estiver em oposição ou for diferente daqueles ao seu 
redor? Tem medo do que as pessoas vão pensar se você começar a 
demonstrar e viver suas novas crenças e poder?

•   Há pessoas em sua vida que o desafiam e perguntam: "O que 
aconteceu com você? Você mudou. Por que não é mais como 
costumava ser?"

•   Você está agarrando-se a antigos relacionamentos porque teme 
ferir os sentimentos de alguém?  Sente-se como se estivesse 
"sozinho", mesmo no meio da multidão? Encontra dificuldade em 
manter uma "conversinha?"

•   Você é corajoso o suficiente para liberar de sua vida 
aqueles com quem você não tem mais nada de benéfico para 
compartilhar?  Pode abençoá-los e amá-los devido a suas 
singularidades e a Centelha Divina dentro deles, à medida que 
percebe que sua jornada em companhia um do outro acabou, e que é 
hora de seguir seu próprio caminho, permitindo que eles sigam o 
deles? 

Sua alma familiar é muito mais extensa do que você pode 
conceber. É importante que compreenda que aquelas pessoas com 
quem você está interagindo, durante esta existência, estão 
representando apenas uma pequena parte em seu drama maior de 
vida. Não interprete mal, muitos daqueles em sua vida são parte 
de sua alma familiar imediata, e você esteve com eles em muitas 
existências antes e estará outra vez. Mas há também aqueles que 
você podia dizer que estão apenas "de passagem" e não pretendiam 
ficar com você para sempre. Seu drama cósmico é muito mais 
complexo do que você se apercebe e por isso não coloque 
condições e limitações humanas em sua jornada espiritual por 
todo o cosmo.

Conforme dissemos antes, pode levar muitas existências para 
colher as recompensas ou as interações cármicas negativas de uma 
vida passada, mas este não é mais o caso. À medida que o 
processo de transformação e ascensão se acelera, o mesmo ocorre 
com o processo de co-criação. O que você projeta, tanto positivo 
quanto negativo, retornará a você a uma taxa sempre acelerada, 
de modo que pode parecer quase instantâneo. Aqueles  que 
"retornaram ao centro" e estão mantendo um fluxo positivo de 
energia, começaram a ver os resultados de seus esforços, através 
dos muitos milagres e eventos positivos em suas vidas. Todavia, 
aqueles que estão projetando vibrações negativas de ódio, medo, 
carência e um desejo de controlar, estão sentindo os resultados 
dolorosos de suas ações em múltiplas maneiras e em muito pouco 
tempo.



Em cada nível, aquilo que foi mantido oculto por muito tempo 
está agora sendo revelado. O que não está em equilíbrio e em 
harmonia com as leis universais está lentamente desintegrando-se 
para ser reconstruído sobre terra firme, ser reedificado com 
integridade e de acordo com o Plano Divino. Você ouviu e leu 
acerca dos muitos diferentes conselhos nos domínios superiores, 
mas você está ciente que antes de você ter deixado o Grande Sol 
Central deste universo, você estava designado a um conselho de 
Seres Sábios, que representavam os Doze Raios da Divina 
Consciência, que exemplifica os muitos atributos, qualidades e 
virtudes de nosso Deus Pai/Mãe? Entre encarnações é este 
Conselho dos Doze com quem você conferencia e recebe orientação 
para decidir que persona (máscara) assumirá em sua próxima vida: 
seus pais, o DNA (forma física, atributos e limitações, 
habilidades mentais, talentos, pontos fortes e  fracos) que você 
incorporará, bem como as circunstâncias nas quais nascerá, e os 
desafios e oportunidades a que será apresentado. Aceite esta 
verdade: não importa quais limitações, condições ou restrições 
com que você veio nesta vida, JAMAIS ISTO SIGNIFICOU PUNIÇÃO. 
Sempre foi sua escolha consentida e uma oportunidade para você 
limpar/retificar algumas distorcidas sobrecargas cármicas dentro 
do seu campo áurico, à medida que se esforça para retornar ao 
equilíbrio e harmonia do "caminho do meio". 

É nosso desejo incutir em sua consciência que você deve e pode 
consultar-se com seu "Conselho de Luz", quer esteja consciente 
disso, quer não. À medida que os véus de ilusão das 
multidimensões lentamente se desvanecem, vão sendo substituídos 
por filamentos de Luz, contendo os conhecimentos que você está 
buscando. Quando você for para sua Pirâmide de Luz/Poder na mais 
elevada quinta dimensão, através de sua intenção, pode atrair 
esses filamentos de Luz para você, a fim de criar aquilo que 
desejar, para o maior bem de todos. Estamos abrindo o caminho 
para você encontrar a sua forma de voltar ao nosso meio, de modo 
que possa interagir conosco e integrar a sabedoria, atributos e 
o "plasma de vida" que você precisará incorporar em seu veículo 
multidimensional, à medida que avança cada vez mais
profundamente no "espaço onde o Espírito habita".

Quando estiver em sua Pirâmide de Luz, peça que o seu Conselho 
junte-se a você, ali. Peça-lhe para ajudá-lo em seus esforços, a 
fortalecer suas resoluções e dar-lhe o poder, a vontade e a 
sabedoria que você precisa a fim de avançar para o próximo nível 
de consciência espiritual. Vocês todos estão em uma fase 
decisiva de seu processo de crescimento espiritual, por meio do 
qual vocês estão sendo solicitados a liberar tudo aquilo que os 
está impedindo de sua "liberdade espiritual", que estão 
buscando. Isto significa crenças ultrapassadas; relacionamentos 
disfuncionais e restritivos; hábitos prejudiciais, viciosos e 
negativos; e padrões de pensamentos e posses que estão tomando 
muito de seu tempo, esforço e abundância. Se você puder ver tudo 
o que está presente em sua vida como transitório, exceto o 
Amor/Luz e o Fogo Espiritual dentro de seu coração/alma, então 
saberá o que estamos tentando transmitir-lhe. Libere o medo do 



passado e do futuro, elimine o controle emocional e mental que 
outros tenham sobre você e torne-se o "Espírito livre" que foi 
destinado a ser. Estamos sempre perto para ajudá-lo e inspirá-
lo. Você é profundamente amado. 

Eu SOU Arcanjo Miguel.

POSIÇÕES DE ALTO NÍVEL DISPONÍVEIS – CANDIDATE-SE INTERIORMENTE
AA Miguel através de Ronna Hermann
Março de 2006 - Mensagem 100 

Amado mestre, 

Durante este ciclo de eras mutáveis, você está experienciando 
uma grande variedade de mudanças transformadoras. Está 
reivindicando todos os fragmentos pessoais de energia/formas-
pensamento que você criou durante sua longa jornada na expressão 
física. Está reunindo-se com as muitas Centelhas de consciência 
que constituem o seu Eu Divino e sua alma familiar e também está 
se esforçando para tornar-se um adulto humano/espiritual, 
enquanto existir em um domínio físico multidimensional.

Desde a queda na consciência terrestre, há muito tempo, a 
humanidade tem vivido com a Energia de Força Vital restrita, bem 
como a capacidade física e os conhecimentos limitados.  Isto é 
porque você está vivendo em uma terra sombria e operando com 
recursos reduzidos da parte de seu Eu Superior e Eu Divino. 
Assim como foi traumático e “opressivo à alma”  reduzir seu 
extraordinário Eu, para descer às realidades de dimensões 
inferiores, é também traumático, e requer um coração persistente 
e corajoso para arriscar-se no desconhecido, a fim de reintegrar 
seu Ser maior, à medida que se esforça para retornar ao seu 
estado apropriado.

Quando nasce nesta realidade, como membro da raça humana, é 
completamente dependente dos seus pais e daqueles que cuidam de 
você, para ensinar-lhe o que deve saber a fim de que esteja 
seguro e, então, possa operar no mundo em que vive. Os primeiros 
vinte anos, ou mais, de sua vida são gastos em aprender, 
observar e absorver informações daqueles que o rodeiam, enquanto 
aprende a tornar-se co-criador no domínio físico.

Esperançosamente, então avança em uma época por meio da qual se 
esforça em deixar sua marca no mundo. Você apropria-se do que 
aprendeu dos outros e gradualmente cria suas próprias crenças e 
o padrão através do qual viverá e viajará adiante para apreciar 
a aventura da existência terrena. É externamente focado e 
materialmente motivado, à medida que se esforça para obter 
reconhecimento e uma identidade própria e singular. Os anos que 
vão aproximadamente dos vinte aos sessenta ou sessenta e cinco 
são normalmente os anos em que você é motivado ou desafiado a 



“deixar a sua marca” no mundo, e esses são os anos nos quais 
molda e cria a realidade de seu mundo pessoal. É freqüentemente 
uma realidade de “foco estreito”, a menos que já se tenha 
alcançado certa medida de iluminação espiritual. Seu foco está 
nas realizações e identidades pessoais, em encontrar um 
parceiro, em sua família e no círculo de amigos íntimos, em sua 
carreira e nos prazeres de sensação física. É uma época em que o 
corpo de desejo egóico geralmente exerce a mais forte influência 
sobre você, por meio do que procura constantemente fora de si 
mesmo um senso de felicidade e satisfação, alguém, alguma coisa 
ou algum evento que dê aquela emoção fugaz ou uma “alta 
emocional”.

Já dissemos antes que o ego é uma parte importante de sua 
personalidade física, mas que era para ser o servo da Alma e não 
a força dominante em sua vida. Domesticar o ego é um dos 
primeiros passos em direção à auto-mestria e freqüentemente cria 
uma grande batalha emocional e mental em seu interior, à medida 
que se esforça para aceitar e integrar as verdades superiores e 
os padrões de freqüências refinadas de seu Ser Álmico (Ser de 
Alma). Uma vez que experiencie aquilo que é chamado de “fusão de 
alma”, e comece a ouvir os sussurros do Espírito, seu foco se 
volta para seu interior e começa a observar o mundo a partir de 
uma perspectiva completamente diferente.

Aquelas queridas almas que não experienciaram uma fusão de alma 
na época em que atingiram a meia-idade, geralmente tornam-se 
desencantadas com a realidade que criaram, independente de quão 
bem sucedidas elas sejam, ou as riquezas que tenham adquirido. 
Podem desenvolver sintomas físicos de estresse ou doenças, como 
resultado de distúrbios interiores e frustrações com a vida, que 
se tornam mais fortes com o passar dos anos.  Muitas almas 
preciosas optam por transcender antes de haver cumprido suas 
missões escolhidas por causa do desespero e da desilusão, que 
aumentam com a idade, e parece que elas estão ansiando por algo 
que é inatingível. É o seu Ser Álmico que está chamando e o que 
todas elas têm a fazer é voltar-se para o seu interior para 
encontrar o consolo, a alegria e a paz que buscam.

Aqueles que realizaram seu trabalho de base e estão bem 
encaminhados em sua auto-mestria, estão agora prontos para o 
próximo nível de consciência espiritual. Você, o Semeador 
Estelar, o valente que ultrapassou os sofrimentos e emergiu 
triunfante de muitas “noites escuras da alma”, para depurar-se 
dos velhos e autolimitantes conceitos e padrões de energia, está 
agora pronto para passar à frente, como a vanguarda da 
humanidade em evolução e habitante da Terra luminosa, 
resplandecente e restaurada.

O Supremo Criador está impulsionando a criação em direção ao 
grande vácuo. Novas galáxias estão em fase de formação,  junto 
com a extraordinária Galáxia Dourada de que falamos antes. Tal 
galáxia tem um significado especial para a raça humana, pois 
isso não poderia acontecer sem vocês, os Semeadores Estelares, e 
sua cordial dedicação a essa missão e ao nosso Deus Pai/Mãe. 



Esta aventura é a próxima fase do processo criativo, para todos 
que completaram com sucesso sua missão no planeta Terra. As 
candidaturas estão sendo recolhidas agora, porque há muitos 
postos maravilhosos e posições a serem preenchidos. É verdade 
que isso ocorrerá em futuro distante. Mas, lembre-se de que o 
tempo, conforme o conhecem, não tem nenhum significado nos 
domínios superiores, e serão surpreendidos com o que está 
ocorrendo onde vivemos e as grandiosas oportunidades que esperam 
por vocês. Serão submetidos a um longo e complexo período de 
treinamento, mas sabemos, amados, cabe a vocês o desafio, pois 
experienciaram este processo muitas vezes no passado. 

Todos os disfarces e papéis que aceitou no passado, todas as 
experiências, não importam se dolorosas, cheias de alegria, ou 
capazes de iluminar, prepararam-no para este tempo e para o que 
virá. Você experienciou este universo e toda sua magnificência, 
a diversidade e a epítome  dos esforços co-criativos e 
experienciou o amplo espectro das criações equivocadas e a dor 
forjada na humanidade. Chamamos-lhe de jóia facetada na 
tapeçaria da vida, que foi talhada, lavrada e polida, para que 
pudesse colocar suas brilhantes ações e sua Luz  nessa 
tapeçaria, que se estende em direção ao futuro imprevisível. 
Saiba disto: a tapeçaria da criação não estaria completa sem 
você. Até mesmo agora, há grandiosas oportunidades esperando 
aqueles que estão dispostos a dar um passo à  frente e responder 
ao novo toque da trombeta. Muitos estão sendo conduzidos a 
lugares estranhos e incomuns para ancorar a Luz e os refinados 
padrões de freqüência do futuro. Talvez muitos não compreendam 
porque permanecem em locais que lhes parecem não serem mais 
adequados, mas o mistério logo será solucionado e sua missão 
será revelada no tempo apropriado. A grade dourada e os pontos 
de poder onde as linhas ley  se cruzam, ou onde a corrente 
sanguínea e os centros nervosos da Terra são fluidos, 
modificaram-se nos últimos vinte anos, para formar, desse modo, 
um refinado sistema reticular de poder, que reflete os padrões 
vibracionais apropriados a um ambiente de quinta dimensão 
terrestre. Muitos dos grandes cristais sencientes estão sendo 
desativados, purificados ou  recalibrados.  Outros, em locais 
estratégicos ao redor da Terra, estão sendo gradualmente 
reativados, até que estejam operando em pleno poder, a fim de 
receber as novas codificações e os refinados Esboços Divinos, 
oriundos do Supremo Criador. Estas sentinelas também emitem 
mensagens ao cosmo a respeito do estado da Terra e da 
humanidade.

Está disposto a receber novas atribuições como cidadão do 
universo? Sua missão terrena está chegando ao fim, e à medida 
que avança da realidade de terceira /quarta dimensões para um 
ambiente de quinta dimensão, um novo mundo de oportunidades o 
aguarda. Não importa qual seja a sua linhagem cósmica, pois 
todos os grandes Seres de Luz, assim como nós das forças 
angélicas, estamos lhe pedindo para ser nosso representante 
nessa nova aventura, que está nos estágios iniciais agora. 
Quaisquer dos grandes mestres que caminharam na Terra, ou 
quaisquer das miríades de arcanjos ou forças angélicas de quem 



você é familiar, e até mesmo aqueles de quem não ouviu falar, 
estão prontos e ansiosos para iluminá-lo com suas qualidades, 
habilidades e virtudes. É tão simples quanto declarar o seu 
propósito e o que você deseja realizar. Então, torne manifesta a 
chamada/solicitação e o mestre apropriado, bem como seus 
ajudantes celestiais, o atenderão e supervisionarão seus 
esforços. Sua Pirâmide de Luz na quinta dimensão é um lugar 
perfeito para realizar isso.

Gostaria de trabalhar em concordância/harmonia com os grandes 
cristais sencientes e ajudar a ancorar a Luz nos novos centros 
de poder espiritual, que estarão estrategicamente posicionados 
em torno da Terra? Visualize uma coluna ascendente de Luz, 
partindo da Fonte do Criador, através de você, lentamente 
expandindo-se até abranger a área  em que vive. Se um número 
suficiente de  pessoas se juntarem nesse esforço, vocês têm a 
habilidade de criarem bastante energia de Força Vital para 
impregnar e transformar a Terra. 

Gostaria de unir-se aos Elohims, os construtores da forma, mais 
uma vez, para aprender a utilizar seu poder mental, a fim criar 
muitas coisas extraordinárias, moldando a substância primária de 
força vital em uma grande variedade de expressões físicas? 
Gostaria de preencher-se com a energia radiante da Deusa, 
enquanto resplandece sobre nós a partir de nossa amada Mãe  
Divina, e ser aquele que projeta essa energia no mundo? Todos os 
Seres, não importa seu nível de consciência, anelam a cura e o 
poder transformador do amor incondicional. Gostaria de acessar 
os registros cósmicos e criar novas e extraordinárias invenções, 
técnicas e avançados processos de pensamento para o benefício da 
Terra e da humanidade? Gostaria de ter acesso a suas máxima 
capacidades criativas e realizar os mais profundos desejos de 
seu coração, não importando como possa parecer impossível? 

Amado, quais são  suas visões para o futuro? Visualize como seu 
perfeito novo mundo pareceria. Coloque seu Ser resplandecente 
nesse novo mundo e então o preencha com pessoas que reflitam 
para você, em retorno, esse novo brilho que você incorporou. 
Faça dessa visão seu mais poderoso futuro provável e permaneça 
focado,  infalivelmente, à medida que cria o seu futuro, 
pensamento a pensamento, um passo de cada vez.

Um dos mais poderosos e abençoados dons que foi outorgado à 
humanidade é a Chama Violeta da Transmutação. O Sétimo Raio, que 
nosso Deus Pai/Mãe faz brilhar sobre nós, e irradia as 
qualidades de liberdade, redenção e purificação. É a Chama do 
perdão e da alquimia divina, que reconstrói e harmoniza as 
distorcidas energias que a humanidade criou. O Senhor Zadkiel e 
a Senhora Ametista são os arcanjos que irradiam os padrões 
vibracionais do Sétimo Raio sobre todos nós, sob a direção de 
nosso Deus Pai/Mãe. O Sétimo Raio da Transmutação está ancorado 
na Terra pelo amado Saint Germain e será o Raio predominante na 
Terra pelos próximos dois mil  anos de aceleradas mudanças 
evolutivas. O Primeiro Raio da Vontade Divina, para criar mais 
uma vez, está também sendo irradiado com grande força, durante 



esses tempos de conclusões e de novos começos. A Senhora Fé e Eu 
somos honrados por sermos os condutores desse Raio.

A fim de que possa compreender o poder desses magnificentes 
Raios, desejamos que saiba da existência de  leis universais, as 
quais regem o uso do “Poder do Raio”, e, se forem usados de 
maneira errada, certamente criarão o caos em suas vidas, em 
lugar de trazerem os resultados desejados. Nunca mais se 
permitirá que a humanidade use de maneira destrutiva o Primeiro 
Raio da Divina Vontade e Poder, pois é uma espada de dois gumes 
e se voltará sobre qualquer um que o utilize mal. A fim de 
aproveitar o Poder Divino e obter os resultados desejados, você 
deve sempre pedir pelo seu bem mais elevado e o de todos.

Suas intenções são também muito importantes quando você recorre 
à Chama Violeta da Transmutação. Lembre-se, uma vez invocada, a 
Chama Violeta,  penetrará até o próprio núcleo de seu Ser, e 
todos os padrões vibracionais inadequados serão  gradualmente  
levados ao seu consciente para serem curados e harmonizados. Se 
apelar para a Chama Violeta e, então, continuar com seus hábitos 
e padrões de pensamento negativos ou prejudiciais,  muito 
certamente, criará mais caos em sua vida e não receberá os 
benefícios que está buscando. A humanidade foi dotada de livre-
arbítrio, e por isso tem sido capaz de usar as energias dos 
grandes Raios tanto de maneira positiva quanto negativa. Esteja 
certo de que quaisquer intenções negativas serão devolvidas ao 
remetente, extremamente aumentadas e em um tempo espantosamente 
curto. 

O tempo é da essência, querido coração, à medida que a 
humanidade e a Terra avançam para dentro de padrões vibracionais 
mais profundos de mudança. A maioria está sentindo o estresse e 
a tensão em seus veículos físicos, à medida que busca 
reivindicar uma natureza mais harmoniosa. A Terra está  
expandindo-se, liberando-se e desvencilhando-se das pesadas 
formas-pensamento e do devastador abuso que vem sofrendo por 
milhares e milhares de anos. Imploramos-lhe que faça uso de 
todas as ferramentas e dons que lhe são oferecidas. Peça-nos que 
nos juntemos a você em seus esforços e busque nossa orientação, 
pois nós estamos aqui para ajudá-lo de todas as maneiras 
possíveis.

Talvez possa parecer que todas as coisas que descrevemos e 
dissemos, que estão disponíveis para você, sejam impossíveis de 
alcançar, mas dizemos,  agora é a hora de reivindicar seus dons 
de mestria. As chaves do reino estão guardadas no interior do 
Centro do seu Sagrado Coração e estão sob custódia do seu Ser 
Divino. Vá ao seu interior, querido, e reclame os tesouros que o 
esperam. Estamos sempre próximos para guiá-lo e protegê-lo. 

EU SOU Arcanjo Miguel.



CRIAR UMA FÓRMULA PARA O FUTURO
AA Miguel através de Ronna Hermann
Abril de 2006 - Mensagem 101 

Amado mestre de Luz, dou boas-vindas à oportunidade de uma vez 
mais sintonizar minha consciência com a sua,  encher seu coração 
e alma com amor e inspiração, e dar-lhe encorajamento e apoio, 
durante estes tempos agitados. Através destas mensagens, é meu 
desejo que sinta e saiba que  eu estou verdadeiramente com você 
e, com sua permissão, eu me conectarei com seu Eu Superior e 
fundirei minha energia com a sua em qualquer nível que seja 
capaz de acomodar. 

Através das mensagens de esperança, inspiração e sabedoria, que 
lhe damos, bem como dos seminários que, a nosso pedido,  nossa 
mensageira realiza, é nossa intenção criar uma sensação de 
harmonia, alegria e uma combinação de energias  no seu nível 
mais profundo e íntimo, durante esses tempos de incertezas e 
desafios,  para todos os Seres no plano terrestre. Você se 
encontra em um ciclo no qual muitas camadas de energia negativa 
estão sendo dissolvidas. Inclusive as barreiras energéticas que 
foram colocadas em torno da Terra, em tempos passados, para 
proteger e isolar seus corpos emocional e físico da dor e do 
sofrimento da terceira/quarta dimensões. As comportas do corpo 
emocional estão abrindo-se abruptamente à medida que as energias 
estão gradualmente sendo dissolvidas, e o dom precioso de seu 
Espírito Santo está, uma vez mais, ocupando espaço dentro da 
câmara de seu Sagrado Coração.

Ao longo do ano, à medida que você, o representante do Semeador 
Estelar, reunir-se ao redor do mundo, terá uma oportunidade de 
criar uma fração da “fórmula para o futuro”. Você, como Portador 
da Luz, carregará consigo as sementes da automestria e de uma 
nova consciência, à medida que retorna a sua casa.  E não se 
engane, aqueles que estão avançando nesta maravilhosa energia 
procedente dos domínios superiores, em seu próprio local ou em 
outros grupos, estão também sendo agraciados com uma infusão de 
energias purificadas da Nova Criação.  Você está agora sendo 
chamado para ajustar-se a um nível dimensional purificado, onde 
não há restrições de tempo ou espaço, nem quaisquer barreiras 
para retê-lo, à medida que todos são gradualmente trazidos à 
Unidade em Espírito.  É hora de comungar com os mestres e 
receber uma bênção de nosso Deus Pai/Mãe. De fato, a Terra, em 
seu verdadeiro núcleo, está sendo banhada por uma gloriosa 
substância de Luz Divina, que tudo abarca, e cada criatura será 
abençoada e reconhecida. Em algum nível, todos estão no caminho 
da evolução e transcendência: ninguém será deixado para trás. 

Saiba disso, cada um de vocês pode fazer diferença, e está sendo 
convocado para tornar-se um Portador Oficial de Luz. É 
importante que todos se conscientizem de que aqueles que são 
lançados na ribalta ou na arena pública não são diferentes de 
vocês. Sim, eles são especiais, singulares e abençoados, mas 
você também  é: todos e qualquer um de vocês. Cada um deles 



experienciou provas e testes de iniciação e caminharam através 
da noite escura da alma em direção à Luz da Iluminação.  A única 
característica que eles compartilham é sua tenacidade, pois 
independente de como foi dolorosa a experiência, de como se 
sentiram solitários, ou de como o futuro pareceu ser  
desanimador, eles JAMAIS DESISTIRAM. Perseveraram e superaram 
até emergirem triunfantes na unidade e harmonia com o Espírito, 
prontos para aceitar e cumprir sua Missão Divina.  

Muitos de vocês, que integraram uma consciência superior, estão 
agora acessando uma nova sabedoria e estão tendo um senso de 
harmonia em seu Ser mais íntimo. Todavia, vocês ainda têm 
dúvidas e são reservados em compartilhar suas descobertas com os 
outros, por temerem que farão um espetáculo de si próprios, ou 
que podem ser ridicularizados, se tentarem passar adiante o que 
aprendeu. Há uma lei universal que estabelece que você deve ser 
um exemplo, não apenas de seu novo estado iluminado, mas deve 
passar adiante a sabedoria e a compreensão que acumulou, de modo 
que possa avançar para o próximo nível. Você é estudante no 
caminho da iniciação, praticante da mestria espiritual e da co-
criação, e também é professor com uma mensagem a compartilhar,  
através de suas ações, palavras e obras.

À medida que avança mais profundamente em sua nova e expandida 
realidade e estado de ser, muitas de suas formas-pensamento,  
hábitos, tabus culturais, respostas condicionadas e padrões 
aceitáveis de comportamento estão sendo modificados e mudados. 
Muitas práticas da antiga realidade serão recordadas como 
bárbaras e vistas como o que realmente são: ensinos das massas 
ignorantes projetados para controlar, dominar, escravizar e 
conquistar. 

Estamos pedindo para que seja corajoso,  inovador, que saia de 
detrás do escudo da mediocridade,  para ser um pioneiro, que 
ousa ser diferente. Esta é uma das muitas facetas e fases do 
processo de aceitar e exercer o seu poder, amado. É fácil seguir 
as massas e permanecer dentro da estrutura de crenças 
popularmente aceitas e dos limites e regras estabelecidas por 
aqueles que têm estado no controle nessas épocas passadas. É 
evidente que seu domínio está findando, seu poder está 
diminuindo,  seus dias de dominação estão chegando ao fim. Os 
pregadores do medo estão  tentando freneticamente manter seu 
controle sobre você e sobre as massas, pois seu poder é baseado 
no medo e na intimidação. Conseqüentemente, é imperativo que 
haja Mestres de Luz, Guerreiros do Espírito dispostos a assumir 
papéis de liderança e domínio. Aqueles que estão prontos e 
desejosos de estabelecer um exemplo, à medida que guiam e 
dirigem, para manter o foco da nova visão, o novo plano para os 
Céus e a Terra e ver o que é manifestado para o maior bem de 
todos. Todos têm um  papel essencial a desempenhar.  Você não 
mais será capaz de abdicar de sua autoridade ou seguir 
passivamente aonde outro o conduza. Deve assumir uma parte ativa 
e representar o papel que lhe foi atribuído pelo seu Eu Divino, 
a fim de realizar aquilo que será seu dom e contribuição para o 
todo.



Lembre-se, meu bravo guerreiro, você deve revestir-se de seu 
manto de invencibilidade, fortalecer sua resolução e elevar sua 
consciência acima das farpas,  sementes de dúvidas e críticas 
que serão projetadas em sua direção. À medida que as massas se 
agitam e o abismo entre a consciência da terceira/quarta 
dimensões e a quinta se alargam, as energias de resistência, 
ressentimento e rebelião serão expulsas por aqueles que ainda se 
agarram à ilusão tenebrosa da separação e da negatividade. Eles 
experimentarão um grande medo das mudanças que estão ocorrendo, 
ficarão ressentidos de serem lançados para fora de sua zona de 
conforto, ainda que esta seja uma realidade de limitação e 
sofrimento. Tentarão desacreditá-lo e caluniá-lo, mas você não 
deve vacilar. Deve manter sua integridade, não julgar, mas 
irradiar energia amorosa em direção a todos,  assumindo a 
posição de um mestre por abençoá-los e avançar para campos mais 
férteis.  Não deve tentar mudar suas mentes, mas ensine-os 
através do seu exemplo, ao falar sua verdade no nível em que 
eles possam compreender e dizendo-lhes que há muitos caminhos de 
volta à Unidade do Criador. Seja gentil, mas firme em suas 
convicções; compassivo, mas não se deixe importunar por seus 
dramas, suas historinhas de mágoa; permaneça pleno de alegria e 
de entusiasmo, de modo que eles começarão a querer saber o que o 
faz ser tão diferente. De fato, eles notarão e vão querer saber, 
e em algum dia prestarão atenção, pois você semeou as sementes 
de mudança em seus campos áuricos e em seus corações. Tais 
sementes não serão rejeitadas, mas florescerão e um dia 
irromperão e germinarão em um descontentamento divino, que os 
impelirá para o caminho do discipulado. 

E assim, amado mestre, eu desejo presenteá-lo neste dia com uma 
infusão ainda maior do poderoso Primeiro Raio de Divino Poder, 
Vontade e Autoridade, em preparação para os desafios dos dias 
por vir. A hora é agora, começou aquilo com que você sonhou, 
anelou e se preparou no nível  mais profundo do seu Ser. Você 
não terá mais que viver pela fé, esperança e desejos, pois a 
prova da evolução da humanidade, em direção a um estado mais 
elevado de consciência, é patente  em todos e em tudo sobre a 
Terra, em algum nível. 

Você está aprendendo bem as suas lições, meu querido amigo. Está 
bem no caminho de dominar seu ser egóico e trazê-lo ao 
alinhamento com o seu Eu Superior e com os extraordinários 
atributos e dons do Raio e Eu Divinos. Está esforçando-se para 
governar seus pensamentos e em manter equilibradas suas emoções.  
Aprendeu que aquele amor puro deve originar-se do coração e deve 
em primeiro lugar permear o Eu, antes que possa irradiar-se, 
como um dom abençoado, para os outros. Está fazendo grandes 
progressos ao tornar-se objetivo e capaz de não julgar  os 
outros, à medida que permite que eventos e interações fluam ao 
seu redor, permanecendo centrado em seu coração. Está começando 
a compreender os segredos, que abrirão o cofre do tesouro da 
sabedoria e está aprendendo que o dom da manifestação é obtido 
vivendo no momento do AGORA. Experienciou a serenidade e as 
propriedades mágicas das dimensões superiores, à medida que 



entrou e saiu dos diferentes níveis e freqüências de consciência 
superior, e você sabe que é onde deseja habitar.

É verdade que há ainda muitas lições a serem aprendidas e sempre 
haverá, mas você agora possui o discernimento para perceber a 
justiça e a perfeição na dança e no drama da vida que 
experimenta a cada dia. Você está sendo preparado para dar um 
gigantesco salto, amado, e é chegada a hora para tomar o seu 
lugar apropriado nesse grandioso evento: a ascensão da Terra e 
da humanidade.  Seu quociente de Luz está-se espalhando e à 
medida que se conecta com o de outros Seres i-LUZ-minados, ganha 
força e impulso, ao permear e infundir  a Rede Etérica Dourada 
de seu planeta de domicílio. Todos estão avançando para o 
próximo degrau na escala ascensional. Há muitas posições de 
liderança aguardando para serem ocupadas, à medida que as massas 
aceleram seu despertar e as multidões empreendem o caminho da 
iniciação.

Sinto que existem ainda dúvida e vacilação em alguns de vocês,
quando o ego arremessa  em sua mente bloqueios de medo e 
imperfeição.  Enquanto ele luta para manter o controle sobre 
você, eu ouço a voz do seu ser egóico sussurrar interiormente: 
“O que posso fazer?”  “Como posso servir?”  “O que tenho para 
oferecer?”  Eu lhe digo, você não pode ser fraco de coração nem 
tímido de Espírito, pois, à medida que avança para a plenitude 
da automestria, nesses poucos anos vindouros, seu mundo e o 
quadro de realidade mudarão dramaticamente. É hora de avançar 
com coragem e determinação, à medida que reivindica sua herança 
Divina.  Está esperando  por você no futuro não muito distante, 
meu bravo guerreiro,  mas deve extrair da substância da Luz 
universal, a energia que utilizará para moldar e criar seu 
extraordinário novo mundo, enquanto catalisa e dirige-se para a 
próxima aventura da consciência. Deve infundir sua visão com 
emoções de excitamento e ousadia. Deve ser ousado e corajoso 
para ir contra a maré de vulgaridade e deixar de submeter-se à 
(punição da) consciência coletiva. Deve falar aquilo que ressoe 
com as vibrações de sucesso e deve agir e manter a posição de  
um vencedor triunfante. Deve ousar arriscar-se totalmente, 
enquanto prova para si mesmo que, quando está em harmonia com o 
Espírito, seja lá o que for que der livremente, com intenção 
amorosa, retornará multiplicado por dez. 

Agora, mais do que nunca, você possui as ferramentas de 
manifestação nas pontas dos dedos. Deve abandonar a zona de 
conforto e liberar tudo aquilo que já não lhe serve mais. Todos 
sabem em que isso se aplica, pois tem olhado fixamente em seu 
rosto por meses e até mesmo anos, e se tornará ainda mais 
insuportável até que finalmente cedam e  liberem aquilo que os 
está retendo.

Amado, durante esses tempos de mudanças momentosas, tenho lhe 
oferecido àquilo que estava reservado há muito tempo, que você 
tem ansiado no seu Ser mais profundo, e que restabelecerá sua 
conexão com as energias da Criação: o Primeiro Raio da Divina 
Vontade, Poder, Verdade e Valor.  Demos-lhe a sabedoria e as 



ferramentas para ajudá-lo em sua jornada em direção ao futuro. 
Você está aproveitando-se dessas extraordinárias bênçãos? Se 
não, o que está esperando? 

O véu do esquecimento está rapidamente sendo levantado de sua 
memória e é nosso desejo que recupere tão depressa quanto 
possível àquela coroa de esplendor, que é simbolizada tão 
graciosamente pela grande Estátua da Liberdade. Muitos 
integraram, ligaram e harmonizaram as qualidades, virtudes e 
atributos dos sete grandes Raios de Iluminação e estão bem em 
seu caminho de reivindicar a plena medida dos cinco Raios 
superiores de Iluminação que lhes são oferecidos. Uma vez mais, 
essa coroa radiante resplandecerá em sua fronte e você será 
reconhecido como um Ser Divino, um emissário da Luz em uma 
missão para nosso Deus Pai/Mãe e Supremo Criador. 

Eu sou honrado de ser um protetor da humanidade e portador da 
Verdade do Criador.  Você não gostaria de juntar-se a mim, como 
um portador oficial nessa avançada fase de expressão e 
aprendizagem do planeta Terra, à medida que se prepara para 
regressar aos domínios de consciência superior e reivindicar sua 
herança divina? Expanda-se para fora e para dentro, igualmente, 
amado. Estamos aguardando para derramar sobre todos vocês o amor 
e os dons do Criador que possam absorver.

EU SOU Arcanjo Miguel

ACESSAR “A LUZ VIVA” DAS CIDADES DE LUZ NAS DIMENSÕES SUPERIORES
AA Miguel através de Ronna Herman
Maio de 2006 - Mensagem 102

Amado mestre, há muitos anos atrás, eu transmiti uma mensagem 
intitulada “MANDATO PARA MUDANÇA”. O parágrafo de abertura 
dizia: “Eu desejo dar-lhe um mandato para os próximos meses e 
para o novo milênio. Preste atenção, se você puder, pois estes 
são alguns dos mais decisivos e importantes anos que você já 
experimentou no planeta Terra. Digo-lhe que esses são anos de 
integração, integridade e para transcender a ilusão da terceira 
e quarta dimensões”. 

Muitos de vocês, como pesquisadores da Luz, tomaram de coração 
essa mensagem e esforçaram-se diligentemente para transmutar ou 
eliminar antigas e limitantes formas-pensamento, com sua 
realidade estreitamente focada no passado. Aprenderam como 
voltar a consciência para o centro do coração e viver no momento 
do AGORA, assim, equilibrando e harmonizando seu próprio campo 
de força e gradualmente expandindo seu Espaço Sagrado, cada vez 
mais adiante, para fora e para dentro do mundo como um todo. 

Por muito tempo, estamos preparando-o para sua jornada 
espiritual de volta à consciência de dimensão superior e à 



reintegração de seu Eu Divino maior. Estamos mais contentes 
(ainda) em informá-lo de que tudo agora está apropriado para a 
próxima fase do processo acelerado de ascensão. Recapitularemos 
uma pequenina parte das importantes informações que lhe demos, 
de modo que você possa compreender o que está acontecendo e 
também para ajudá-lo a preparar-se para esses momentosos tempos: 

Demos-lhe o abençoado presente de como acessar e construir sua 
Pirâmide de Poder/Luz na quinta dimensão. Isto foi para mostrar-
lhe como você pode manifestar seus desejos quando não for mais 
influenciado pela consciência coletiva ou pelas distorções da 
terceira/quarta dimensões. Ensinamos-lhe como liberar velhos e 
antiquados acordos de potenciais cármicos de “futuros 
prováveis”, à medida que você elevava e equilibrava seus padrões 
de freqüência e avançava no processo para sair da roda cármica e 
entrar no estado de graça. Você rapidamente aprendeu como curar 
o passado e programar o futuro com a ajuda dos seus amigos 
angélicos. Todavia, o aspecto mais importante de despender tempo 
na sua pirâmide de quinta dimensão foi ajudá-lo a tornar-se 
adaptado e familiarizado com o funcionamento em ambiente dessa 
dimensão. 

Aqueles que têm permanecido diligentemente no rumo, estão 
fazendo progressos notáveis em tornarem-se “meditação viva”, e 
estão bem encaminhados na automestria. Como co-criadores da paz, 
alegria e abundância, você tem-se tornado muito mais 
disciplinado em seus pensamentos, ações e obras. Quando você 
está “centrado no coração”e “focado na alma” rapidamente avança 
através dos desafios, testes e oportunidades que estão diante de 
você, à medida que os processa e transforma o conhecimento da 
experiência na sabedoria de um mestre. Mais uma vez, solicitamos 
que nossa mensageira selecionasse uma mensagem do passado 
recente, que lhe dará uma compreensão melhor do processo que 
está se desenvolvendo em seu planeta neste ano fundamental: 

“Temos freqüentemente falado da abertura de portais e cidades de 
Luz. Todavia, você ainda não compreendeu plenamente o que 
estamos nos esforçando em dizer-lhe. Temos também dito que há 
extraordinários Seres de Luz por todo o omniverso, que viajaram 
para sua galáxia/sistema solar/planeta a fim de observar o 
processo de transformação fenomenal agora em andamento. No 
passado, esses grandes Seres enviaram para a Terra partes 
refratadas de si próprios. No entanto, porque esta é uma época 
decisiva e momentosa na evolução do seu universo, especialmente 
para a Terra e o sistema solar, eles foram solicitados a virem 
com plenos poderes, em toda sua magnificência. Se você 
compreende o funcionamento do universo, sabe que não é possível 
para quaisquer dos Grandes Seres descerem às dimensões 
inferiores, onde você habita, em seu pleno brilho e esplendor. 
Lembre-se, dissemos-lhe que todos os grandes mestres, avatares e 
mensageiros do Criador, para viverem entre vocês, geraram apenas 
uma pequena faceta de sua verdadeira magnificência no seu 
recipiente físico no qual encarnaram. 



A fim de que esses emissários do Criador empreendessem a jornada 
para baixo, a partir dos mais elevados domínios da Criação, eles
produziram grandes esferas de Luz celestial que continham as 
freqüências e padrões geométricos de Luz nas quais eles 
habitavam. Seus sóis de Luz continham todas as virtudes, 
atributos, qualidades e aspectos de seu ambiente doméstico, bem 
como a sabedoria, o conhecimento e as informações que eles 
desejavam compartilhar com a humanidade. Cada um desses grandes 
Seres traz dons e talentos específicos que lhe foram conferidos 
diretamente pelo coração/mente do Supremo Criador, alguns dos 
quais estão disponíveis para você, através da Pirâmide de Luz, 
que você criou na quinta dimensão. Esses grandes veículos, ou 
cidades de Luz, estão agora em locais firmemente adequados nas 
dimensões superiores por toda a galáxia, com uma alta 
concentração dessas magnificentes estruturas em muitos pontos 
chaves ao redor da Terra. As aberturas do Portal de potencial 
ilimitado de que ouviu falar, e que você ajudou na abertura, são 
passagens para essas cidades de Luz, por meio das quais se pode 
acessar toda a magnificência que contêm, e que pela primeira 
vez, desde que você deixou seu elevado lar entre as estrelas, 
será capaz de comungar e interagir com esses Seres fenomenais. 
Muitas cidades e lugares na Terra são e serão designadas como 
Cidades de Luz, através das quais grandes colunas ascensionais 
de Luz irradiarão a partir dos domínios superiores, mediante 
seus esforços. Pessoas, aos milhares, estão migrando para essas 
cidades, atraídas por uma inexplicável força ou impulso. Há 
outros locais que foram designados como Estações de Luz, onde 
são estabelecidos centros de aprendizagem, de cura e de 
sabedoria espiritual. Milhares de queridas almas serão atraídas 
para esses lugares para adquirirem conhecimento, serem curadas e 
encontrar-se com suas famílias de alma ou companheiros de 
jornada. Eles levarão as sementes da nova Criação e sabedoria de 
volta para seus lares e irradiarão essas freqüências 
transformadoras a partir dos Domínios de Luz para todos aqueles 
em torno de si”. 

Daremos agora uma visão geral mais detalhada de como são 
incríveis essas cidades de Luz, o que elas contêm e seus 
propósitos: As cidades de Luz são imensas esferas contidas e 
protegidas por uma faixa dourada da Luz do Criador. Elas unem 
esferas de graduadas dimensões, com cada esfera sendo separada 
da próxima por membranas de Luz. A esfera central contém uma 
fração da Essência do Núcleo de Diamante do Criador Supremo e é 
o campo de geração de força para cada cidade de Luz. O próximo 
círculo concêntrico dimensional interno, em torno da esfera do 
núcleo, contém a Essência vibracional de nosso Deus Pai/Mãe para 
este universo. E, guardado nesse círculo, estão os respectivos 
tema Divino/plano/visão geral, junto com o Esquema Divino para o 
futuro, que está sendo agora irradiado ativamente em todos os 
níveis multidimensionais do universo, e especialmente para a 
Terra e seu sistema solar. 

Não há espaço aqui para explicar em detalhes em que consiste 
cada um dos remanescentes níveis dimensionais. Então, basta 
dizer que as cidades de Luz contêm um microcosmo das seis a doze 



dimensões deste universo, junto com um esplendor superabundante 
de Luz do Supremo Criador como o sol central/núcleo. Dentro de 
cada cidade de Luz estão os representantes do Elohim e dos 
conselhos dos vinte e quatro, doze e nove do Criador. Há 
representantes das Ordens de Metatron, Miguel e Melquisedeque e 
também filhos e filhas do Criador (que, no futuro, serão deuses 
co-criadores de novos universos, galáxias, sistemas estelares, 
sistemas solares e planetas). Há uma hoste de arcanjos e seres 
angélicos em cada cidade de Luz, representantes das divisões dos 
Serafins e as muitas outras ordens angélicas. Para muitos que 
alcançaram certo nível de ilLUZminação, sua Presença EU SOU tem 
enviado um poderoso aspecto de seu “Eu Divino” para dentro de 
uma cidade de Luz mais próxima, de modo que será mais facilmente 
acessível para você, quando visitar e tornar-se adaptado a essas 
extraordinárias cidades de Luz, através dos muitos portais ou 
passagens. Conforme você está ciente, as freqüências superiores 
de Luz foram despejadas em abundância sobre a Terra em 
quantidade cada vez maior até a Convergência Harmônica de 1987. 
Naquela época, decidiu-se que os padrões de freqüência 
vibracional alcançaram um nível tal que seria caótico demais 
para a Terra e a humanidade como um todo, tentar integrar e 
processar quaisquer infusões de freqüências mais elevadas. 
Então, um grande toque de trombeta soou e vocês, os “dorminhocos 
Semeadores Estelares”, começaram a despertar. Tornaram-se o que 
chamamos de transformadores de Luz, os transdutores e bastões 
resplandecentes do Espírito, que respiraram a Luz Viva, 
enviando-a para o núcleo de seu abençoado planeta, para ser 
mesclada com a Essência da Terra antes de irradiar-se no mundo 
através do seu chacra do coração/Centro Solar de Poder. Através 
de suas puras intenções, sem nem mesmo conhecer os detalhes ou 
as razões científicas por trás do que seu Eu Superior o estava 
guiando, você, Trabalhador da Luz, começou a espalhar e a 
construir a Grade Cristalina de Luz em torno do mundo, 
ancorando-a firmemente às antigas grades estabelecidas e linhas 
ley abaixo da Terra. 

Você é também daqueles que viajou pelo mundo, visitando locais 
sagrados e os importantes pontos de poder sob a orientação do 
Espírito, como ajudou na ativação de muitas das grandes 
estruturas cristalinas semi-adormecidas, sencientes nas 
profundezas da Terra. Você ancorou, ativou e foi autorizado por 
muitos cristais e rochas guardiões de registros e teve algumas 
“ativações de Semeador Estelar” de si próprio, bem como 
recuperou memórias de algumas de suas mais importantes 
encarnações no planeta Terra. Agora é hora para a sua próxima 
tarefa, amado. É você, o Guerreiro da Luz, que deve avançar na 
coluna de ascensão, que contém a espiral de Luz de dupla hélice, 
por meio da qual pode obter acesso ao ponto mais afastado de uma 
cidade de Luz ( à direita, a espiral, no sentido horário, o 
levará para cima, à cidade da Luz. À esquerda, a espiral, no 
sentido anti-horário, o trará de volta ao plano terrestre). 
Todavia, cada vez que visitar a cidade de Luz, você integrará e 
trará de volta à Terra um pouco mais das purificadas freqüências 
de Luz, que contém o projeto Divino para o futuro da humanidade 
e da Terra. Você obterá também acesso ao padrão vibracional de 



seu aperfeiçoado veículo de Luz, à medida que se esforça para 
retornar à saúde, vitalidade e longevidade a que você foi 
originalmente destinado a usufruir. 

Os portais agora estão abertos, você deve elevar-se e entrar, 
pois este grande presente de Luz radiante está acessível apenas 
àqueles que estão firmemente no caminho da ascensão e que são 
capazes de serem “Batizados na Cidade de Luz” da nova Criação. 
Não tenha medo, amado, pois somente como um acólito em um ashram 
ou em uma escola de iniciação, você pode lentamente percorrer 
seu caminho, através de diferentes planos da consciência. A 
chave para cada santuário interior de dimensão mais elevada é 
vibracional, cada um mais purificado e primoroso que o último. 
Se você estiver lendo nossas mensagens durante os últimos anos e 
tiver feito um esforço para integrar até mesmo uma pequena 
parcela dos nossos ensinamentos, você está pronto para 
participar dessa grande missão e entrar em uma Cidade de Luz. Se 
ainda tiver dúvidas, entre em sua pirâmide de Luz e deite-se 
sobre a mesa de cristal que existe lá. Peça aos seus amigos 
angélicos para ajudá-lo a harmonizar seus padrões de freqüência 
tanto dentro quanto fora e, então, enquanto estiver em estado 
meditativo, com pura intenção, visualize a espiral de dupla 
hélice de Luz. Veja você mesmo sendo erguido na espiral à 
direita e permita que seu Eu Superior orquestre sua jornada para 
a Cidade de Luz. Não coloque quaisquer condições em sua jornada, 
nem espere determinado resultado. Permita ao Espírito ser seu 
guia e você não será desviado do caminho. Você será infundido 
com a quantidade apropriada de Luz do Criador, tanto quanto 
possa integrar, processar e projetar para o mundo. Nem mais, nem 
menos. 

Gradualmente, você, o ascendente Semeador Estelar da nova 
Criação, avançará cada vez mais para o santuário interior de 
Luz, à medida que trouxer mais e mais da purificada Luz do 
Criador e o Esquema Divino do futuro volta a Terra com você. 
Conforme foi dito várias vezes: “À medida que você elevar-se, 
também o farão a Terra e todos os seus habitantes.” É por isso 
que estamos instando-os, os mensageiros, Trabalhadores da Luz e 
Guardiões da Terra ao redor do mundo, a que se reúnam a fim de 
acessar essas cidades de Luz, e, de maneira sinérgica, ancorar 
esses portais de ascensão na Terra. Focalizaremos nos portais 
maiores, em primeiro lugar, aqueles que estão afinados com os 
pontos estratégicos de poder em torno da Terra, de modo que as 
grades antigas e as linhas ley possam fundir-se com a grade 
cristalina que é o revestimento da nova grade de poder para a 
ascensão da Terra e da humanidade. Conseqüentemente, toda área 
da Terra será “ligada” nessa fonte de poder de ascensão. Siga os 
sussurros de seu coração/alma, amado, e você assim será guiado 
para o papel que tem que representar nesse imenso drama em 
desenvolvimento. Qualquer esforço positivo, não importa quão 
pequeno seja, será acrescentado ao todo, à medida que marchamos 
para frente, juntos, para a gloriosa Nova Era. Estou sempre 
perto para guiá-lo e protegê-lo.

EU SOU Arcanjo Miguel. 



APRENDER A VIVER EM UM AMBIENTE DE QUINTA DIMENSÃO  
AA Miguel através de Ronna Herman
Junho de 2006 - Mensagem 103 

Amado mestre, este é um ano fundamental, quando a Terra e todos 
os seus habitantes se preparam para a próxima etapa na 
aceleração da consciência de toda Criação. Conforme declaramos 
em nossa mensagem mais recente, as Cidades de Luz, nas dimensões 
superiores, estão agora firmemente colocadas em lugares 
estratégicos em torno da Terra, e os portais para essas 
maravilhosas cidades estão abertos e prontos para recebê-lo. É 
você, o Semeador Estelar, que está sendo encorajado a estender 
suas fronteiras espirituais ainda mais longe e permitir-se 
adentrar mais profundamente a câmara de seu Coração Sagrado e do 
seu Núcleo de Essência Diamantina, enquanto integra cada vez 
mais do seu Eu Divino multidimensional. Estamos solicitando 
àquele que tem trabalhado tão diligentemente a fim de retornar 
ao equilíbrio e à harmonia, tanto em sua natureza interna quanto 
no mundo exterior, para, uma vez mais, caminhar à frente e dar 
esse salto grandioso para dentro da expandida realidade do 
futuro. Da mesma maneira que você trouxe uma pequena porção da 
Luz Viva consigo ao descer para as dimensões inferiores da 
Criação, também agora está recebendo uma oportunidade de 
reivindicar quantidades cada vez maiores da substância refinada 
da Luz do Criador. Lembre-se, como lhe explicamos no passado, 
esta é a mais importante existência que você já viveu no planeta 
Terra, pois lhe está sendo oferecido acesso a mais plena medida 
de seu Eu Divino/Consciência que você pode comportar. Todavia, 
deve utilizar e compartilhar tudo aquilo que conectar e 
integrar, e, então, lhe será disponibilizado ainda mais. 

Com o passar do tempo e em diferentes graus, (cada um) de vocês 
se preparou para receber as refinadas infusões de Luz Viva
procedente do Criador e nosso Deus Pai/Mãe. Isso tem “sacudido e 
despedaçado” seu antigo e limitado estado de consciência, à 
medida que gradativamente construiu uma nova realidade de dentro 
para fora. Com os seus pés e os três chackras inferiores 
recentemente equilibrados, firmemente ancorados nos níveis 
superiores de uma realidade de terceira e quarta dimensões, você 
dirigiu seu coração sagrado e centralizou sua consciência 
enquanto, lentamente, mas de forma segura, começou o processo de 
criar um ambiente pentadimensional ímpar: uma realidade composta 
de sua sabedoria recém-adquirida, padrões de pensamento, 
intenções e ações. Você poderia visualizar isto como uma esfera 
ou uma coluna de Luz cercando-o e protegendo-o (ou um microcosmo 
das Cidades de Luz nas dimensões superiores). Este é um ambiente 
sintonizado com seus padrões vibracionais refinados e 
resplandecentes nos quais nada de freqüência inferior pode 
penetrar a menos que você rebaixe as freqüências de sua 
“armadura espiritual”, permitindo, assim, que as sombras 
distorcidas da Luz o afetem. 



Quando estiver pronto para empreender uma jornada interior à 
Cidade de Luz mais próxima de você, será levado ao nível 
apropriado ao seu “Estado de Ser” atual, que, para a maioria, 
será a primeira estação ou nível da sexta dimensão (há sete 
estações ou planos em cada dimensão nesta experiência universal 
particular). Para seu conforto e como proteção para assegurá-lo 
de que receberá apenas a infusão de energia refinada mais 
benéfica, você será novamente encapsulado em uma esfera de Luz e 
dois magníficos guias angélicos o acolherão e permanecerão a seu 
lado, durante sua visita nesse ambiente purificado. Você não 
somente terá acesso e receberá infusão da Luz Viva da nova 
Criação, através das Câmaras do Acelerador Ascensional, mas 
receberá também uma nova ativação dentro da sua Célula do Núcleo 
Divino de Diamante. Isto o ajudará gradativamente a refinar seu 
campo áurico e acelerar o processo de reivindicar seu belo corpo 
de Luz, de modo que possa projetar mais de sua radiância interna 
para o mundo. Você também obterá gradualmente acesso aos níveis 
superiores do cérebro, onde os Pacotes de Luz de sabedoria estão 
estocados: sua inteligência cósmica, linhagem, bem como sua 
Missão Divina e a história detalhada de sua jornada ao longo 
dessa experiência universal. Frequentemente são produzidos na 
expressão física pensamentos inspirados, novos processos 
criativos e invenções, através da conexão desses Pacotes de Luz, 
armazenados dentro do seu próprio cérebro. 

Você não só receberá uma infusão pessoal de Luz, como também se 
tornará receptáculo para esses padrões vibracionais superiores 
de Luz, e, quando integrar as freqüências refinadas, se tornará 
um dos Seres de Luz Viva do futuro: belas formas cristalinas de 
consciência superior, contendo todos os atributos, qualidades e 
virtudes de nosso Deus Pai/Mãe, Sementes Divinas encerradas em 
corpos de carne, Luz Viva tornada manifesta. Mediante suas 
intenções, você também ancorará essa Luz nas profundezas da 
Terra e ao redor do mundo, de modo que a Terra receberá infusões 
da transformadora Luz Divina, tanto do alto quanto do interior. 

É vital que compreenda plenamente a importância de passar tempo 
em sua Pirâmide de Luz/Poder na quinta dimensão. Não é apenas um 
local para ajudá-lo a tornar-se um mestre da co-criação e a 
liberar, refinar e remover toda programação cármica negativa da 
terceira e quarta dimensões, mas é o primeiro passo em muitos, à 
medida que você é gradualmente preparado para acessar 
freqüências de Luz cada vez mais elevadas. Um grande número de 
Pirâmides de Luz está estacionado por todo este universo, bem 
como muitas Estações Intermediárias de outras formas 
geométricas, que o ajudaram a tornar-se aclimatado e ajustado 
aos níveis inferiores e mais densos de Luz quando você refratou 
seu Eu maior e mudou-se para a mais distante extremidade da 
Criação Omniversal. Agora é a hora em que as antigas profecias 
serão cumpridas; você está agora sendo chamado para retornar aos 
domínios da Luz Viva. 

Quanto mais tempo você passar em sua Pirâmide de quinta 
dimensão, mais rapidamente será capaz de acessar áreas de 



padrões de freqüência ainda mais elevadas e ainda maiores 
aspectos e qualidades da Consciência do Criador. Projetar sua 
consciência na Pirâmide, antes de você adormecer, é um meio 
excelente de acelerar o processo de acostumar-se a viver naquele 
ambiente purificado. Sempre houve um mecanismo de proteção 
nessas Pirâmides de Luz, por meio do qual impede que você 
conecte um nível mais elevado de freqüência do que aquele que 
possa integrar com segurança. Quando estiver pronto para ser 
iniciado nos níveis de Luz de dimensões superiores, seus guias 
angélicos cuidarão que sua pirâmide pessoal seja automaticamente 
moldada no nível dimensional apropriado, e as freqüências serão 
gradualmente aumentadas ou refinadas à medida que você integrá-
las e utilizá-las em sua realidade física. Temos enfatizado 
inúmeras vezes que há leis universais governando todos os 
aspectos da Criação, desde o maior e mais dinâmico, até o 
infinitesimal. Sempre tem sido nosso maior desejo ensiná-lo 
acerca das leis universais da Criação e mostrar-lhe como aplicá-
las no plano físico, a fim de criar um mundo de harmonia, paz, 
relacionamentos amorosos e abundância. Contanto que você alinhe 
seus desejos com aqueles do seu Eu Superior para o maior bem de 
todos, terá a habilidade de criar qualquer coisa que você possa 
imaginar. Podemos dar-lhe informação e orientação, mas você deve 
dar os passos necessários para integrar o conhecimento e 
convertê-lo em sabedoria, e, então, tornar-se a encarnação viva 
dessa sabedoria. 

Pode imaginar que gloriosa dádiva seria ter o véu do 
esquecimento levantado e lembrar-se de TODO seu passado: quem 
você verdadeiramente é, onde tem estado, e as muitas aventuras 
fenomenais que realizou? Está na hora, amado, mas não antes de 
você curar o passado e neutralizar as lembranças dolorosas e 
aparentes fracassos, de modo que tudo de que possa lembrar-se 
sejam as maravilhosas sensações do corpo físico que você 
experienciou antes de imergir na densidade, bem como a alegria e 
a satisfação tremendas que derivou das suas experiências no 
domínio material. 

Conforme foi declarado muitas vezes antes, “Assim como em cima, 
também embaixo”. Dito de outra maneira, “O macrocosmo é 
reproduzido no microcosmo”. Consequentemente é importante para 
sua compreensão que você perceba e aceite o fato de que todos e 
qualquer um de vocês é uma Centelha Divina do Supremo Criador, 
na forma manifesta, independente de sua posição na vida ou das 
circunstâncias que escolheu experienciar nesta breve encarnação. 
Você veio à Terra para cumprir sua parte na Missão Divina para 
esta experiência universal e trabalhar nos negócios de nosso 
Deus Pai/Mãe como co-criador de novos mundos sem fim. Você 
armazenou dentro de sua Célula do Núcleo Divino de Diamante o 
potencial para tornar-se ou ter qualquer coisa que pudesse 
imaginar. Enfatizamos isto repetidas vezes, mas você ainda não 
aceitou completamente esta verdade universal. 

As ordens da Deusa, Metatron, Melquisedeque e Miguel estão 
prosperando e são bem representadas na Terra. Você (parte) das 
encarnadas Legiões de Guerreiros da Luz, sob minha direção, está 



fortificado, ativo e obtendo poder de determinação em todas as 
áreas e níveis da Terra, à medida que ancora cada vez mais 
consciência de Luz e regenera seus corpos físico, mental, 
emocional e etérico. Há uma poderosa legião de Seres angélicos 
que carregam os aspectos, qualidades e virtudes da consciência 
Divina, e há também representantes de todos os grandes Seres de 
Luz na Terra em forma física (embora em um estado grandemente 
refratado/diminuído). E cada vez mais estão nascendo, todo dia, 
antigas e poderosas almas/Seres. Há uma grande afluência de 
Seres de Luz mestres aguardando para materializar-se, pois eles 
desejam estar na linha de frente da experiência quando esse 
milagre de transformação acontecer no seu pequeno planeta. 

Amado, pedimos-lhe para elevar-se acima da turbulência e do caos 
que ocorrem ao seu redor. Focalize seu olhar nas estrelas, que 
são representantes dos objetivos elevados que estão buscando. As 
emoções de tristeza, ira, culpa ou medo somente adicionam 
combustível à consciência coletiva negativa das dimensões 
inferiores: elas não servem a ninguém. Como um mestre de si 
mesmo está aprendendo a expressar e projetar empatia compassiva 
envolvida em amor incondicional, sabendo que em última instância 
prevalecerá o maior bem para todos. 

Realmente, esses são tempos de grandes provas para a humanidade, 
quando os elementos da natureza esforçam-se para retornar a 
Terra ao equilíbrio e à harmonia, interna e externamente. O 
planeta Terra está vivo, mas não satisfatoriamente, pois esse 
grande Ser senciente sofre por eons os resultados dos padrões de 
pensamento e ações vibracionalmente discordantes da humanidade. 
Seu planeta anfitrião está também experienciando o processo 
acelerado de liberar e livrar-se das algemas de sua prisão da 
terceira e quarta dimensões. Os antigos labirintos e linhas ley, 
no interior da Terra e ao seu redor, estão mais uma vez sendo 
permeados com o elixir vital de cura e as estruturas cristalinas 
sencientes, há muito adormecidas nas profundezas da Terra, estão 
agitando-se e despertando mais uma vez. Você é o portador dessas 
infusões transformadoras de Luz Viva e Cristalina, e é você o 
portador da Luz Viva que determinará as localizações dos novos 
centros sagrados de poder em torno da Terra. Igualmente as 
localizações das cidades de Luz terráqueas e das estações de Luz 
de aprendizagem e transformação. Você, das coletivas Legiões de 
Luz, é o que deve conectar essas maravilhosas Cidades celestiais 
e ancorar as freqüências superiores de Luz sobre a Terra e 
dentro dela. Quando você conectar-se e estiver pleno até o 
transbordamento com cada nível graduado da Luz Viva, tomará o 
que é exigido para sua própria transformação, e o resto será 
presenteado à Terra e à humanidade como um todo, através de sua 
Respiração de Luz Viva. Foi-lhe ensinado a importância de 
praticar a Respiração da Infinidade, e aquele que praticou 
diligentemente esse processo sagrado de respiração, obteve 
muitos benefícios do Prana da Vida (respiração cheia da Luz Viva 
da Criação). 

Aperfeiçoar a Respiração de Infinidade, a pausa no Ponto de 
Tranqüilidade e a meditação da Seqüência Binária, o ajudarão a 



avançar através dessa entrada multidimensional para a profundeza 
interior do seu Coração Sagrado. Por meio deste, você pode 
rapidamente ser levado para dentro da sua Pirâmide de Luz/Poder 
e preparar o acesso ao portal espiralado de Luz, que conduz à 
Cidade de Luz mais próxima de você. 

A cortina está caindo sobre o drama de muitas eras passadas 
sobre a Terra, à medida que se desenrolam os excitantes e novos 
planos e visão divinos para o futuro. Você, que adquiriu o 
direito, uma vez mais, de ser designado co-criador dos mundos 
vindouros, está sendo solicitado a levantar-se corajosamente 
para reivindicar as dádivas dentro das grandes cidades de Luz: 
virtudes, qualidades e atributos que proporcionarão tudo o que 
for necessário para tornar-se um mestre da Luz Viva. Nós, seus 
irmãos e irmãs dos domínios superiores, esperamos por você. 
Sentimos demais a sua falta. O esplendor de nosso Deus Pai/Mãe 
brilhe sobre você, agora e para sempre. 

Você é amado de uma maneira muito profunda. 

EU SOU Arcanjo Miguel

O PRÓXIMO PASSO EM SUA BUSCA SAGRADA 
Arcanjo Miguel através de Ronna Herman
Julho de 2006  Mensagem 104 

Amado mestre, imploramos-lhe que não nos coloque "lá fora", em 
algum reino distante e nebuloso. Queira sentir-nos tanto com o 
seu coração quanto com a sua mente, e nos permita unir-nos a 
você à medida que nos esforçamos em fundir nossa essência com a 
sua, em seu ambiente terrestre. A unidade, a harmonia e a beleza 
do seu ambiente doméstico nas dimensões superiores estão além de 
sua compreensão. Aqueles que se conectaram com o estado de 
felicidade dos domínios superiores têm uma vaga idéia de quão 
preciosa, bela, singular e maravilhosa é sua terra natal entre 
as estrelas. Um dos nossos maiores desejos é tornar real para 
você os mundos dos reinos superiores de Luz. Queremos dar-lhe 
uma percepção do poder, um senso de como você é magnificente, do 
potencial que acumulou em seu interior e dos preciosos dons que 
permanecem dormentes internamente por tantas eras. Você tem sido 
um sonâmbulo, tem vivido em inatividade. Tem escudos e véus que 
criaram ilusões e distorções em seu mundo da realidade terrena. 
Está no meio de um grande drama no qual tem desempenhado 
múltiplos papéis. Ficou acostumado com o drama da polaridade e 
da dualidade exageradas, o que consumiu muito esforço, 
tenacidade e sabedoria para devolvê-lo ao seu centro e obter 
controle do corpo egóico de desejo, a fim de reivindicar a 
automestria. 



É hora de dar a luz a um novo e espetacular enredo, outro 
programa ou realidade para você experienciar, um de mestria, de 
caminhar e de viver sua divindade, um de permanecer ereto, 
radiante e vibrante, enquanto interage com outros mestres. 

Sim, este é o seu potencial e isso o amedronta um pouco, não é? 

Você diz: "quem, eu?" Sim, você e você, todos vocês. Não 
estariam aqui ou não estariam lendo essas mensagens se não 
estivessem prontos, e nós os honramos por responderem a esta 
chamada para começar uma nova busca espiritual. O toque da 
trombeta que está ecoando agora mesmo por todo o universo, está 
disparando impulsos, memórias e uma urgência além de qualquer 
coisa que possa lembrar-se no passado.  É a chamada mais 
importante para juntar-se às Forças de Luz que você já 
respondeu, desde que concordou em descer através de todas as 
multidimensões e experienciar esta mandala da Criação no planeta 
Terra. 

É importante entender que esta era da Criação está chegando ao 
fim. 

A Humanidade está mudando. A Terra está mudando. Muitos dos 
animais, bem como a flora e a fauna estão deixando esses 
domínios de expressão, mas não se perderam.  Nada se perde para 
sempre.  Eles estão retornando ao seu estado perfeito em um 
domínio de ressonância superior, no qual a maioria de vocês não 
pode percebê-los. Na realidade da consciência de massa da 
terceira e quarta dimensões é comum a crença de que todos os 
planetas em seu sistema solar são áridos: na terceira e quarta 
dimensões eles o são, de fato. Mas, o que dizer quanto à quinta 
e sexta dimensões, onde estão abundando em vida e vitalidade 
extraordinárias? É demasiado esforço de imaginação, aceitar o 
fato de que você vai para esses lugares ímpares e diversificados 
no período entre - vidas de sua existência na Terra? 

O que você acha que faz no período entre - vidas: flutua ao 
redor das nuvens? Caminha em ruas douradas? Oh, que coisa 
enfadonha! Você vai a muitos lugares maravilhosos, a outras 
galáxias, às universidades e lugares de aprendizagem, onde 
refresca suas memórias e prepara-se para a próxima tarefa 
terrena. Também tem deveres como consultor, observe, você é o 
único quem nos ensina como é existir em um corpo físico e 
experienciar as limitações dos comprimidos e diminuídos domínios 
da Criação. Você é quem torna possível ao Supremo Criador 
ancorar a Luz Viva da transformação na Terra. Você é o 
facilitador do processo de ascensão e sem você isso não poderia 
acontecer. Você foi aquele que experienciou o mais amplo 
espectro de polaridade e dualidade, e o único que pode retornar 
ao seu centro de harmonia de modo que TODOS os demais possam ser 
devolvidos ao equilíbrio. 

Lembre-se, não estamos pedindo nada que não tenha feito antes. 
Você tem todos os componentes, toda sabedoria, tudo o que 
necessita intrinsecamente para ser ou tornar-se qualquer coisa 



que possa imaginar. Se você pode imaginar uma realidade, que 
esteja de acordo com sua missão Divina, e que seja para o maior 
bem de todos, VOCÊ PODE MANIFESTÁ-LA.  Enfatizamos isso inúmeras 
vezes, mas você ainda não a aceita como verdade. O que está 
esperando? Você é o único que criará as maravilhosas Cidades de 
Luz no plano terrestre. Estabelecerá os novos centros sagrados 
de poder, por meio dos quais as pessoas da Terra podem vir para 
serem curadas, nutridas e transformadas. Você é quem ajudará a 
Terra a curar-se e a retornar à sua beleza imaculada. O Supremo 
Criador, nosso Deus Pai/Mãe, e nós estamos suprindo o fogo 
criativo da transformação, mas é você, o Semeador Estelar na 
Terra, que deve integrar esta fórmula para a mudança e radiá-la 
adiante para a humanidade e para a Terra. 

Temos falado frequentemente sobre o retorno à Unidade. Todavia, 
sabemos que você ainda não está consciente da importância desse 
conceito. Não pode ver essas correntes de Luz, apesar de estar 
conectado a toda alma neste planeta por uma corrente energética 
de Luz, que é muito, muito frágil e extremamente pequena, de 
forma que é por isso que dizemos: "o que acontece a um, acontece 
a todos". .

De alguma maneira, positiva ou negativa, tudo o que acontece na 
Terra afeta a toda humanidade e também reverbera no universo em 
uma medida ampliada ou diminuída (se a energia for negativa, 
diminuída; se positiva, ampliada). E, então, à medida que eleva 
e refina suavemente sua energia e avança, sua Luz irradia a 
partir de você em um sinal de infinidade em todas as direções. 
Você está abrindo o caminho, amado. Você é o guia e estamos 
pedindo-lhe que avance e que abra o caminho para as Cidades de 
Luz que o estão aguardando. Pedimos àqueles dentre vocês que 
estão prontos e dispostos para que se juntem aos seus irmãos e 
irmãs de Luz, a fim de cumprir esta próxima fase do Plano Divino 
para a ascensão da humanidade. Quanto maior o número de pessoas 
responderem à chamada, e aprenderem a acessar as Cidades 
Celestiais de Luz, para ancorar a Luz Viva da ascensão dentro de 
vocês mesmos e da Terra, mais rapidamente a transformação para a 
quinta dimensão se espalhará. A Unidade e a consciência de 
unidade das Legiões de Luz serão ampliadas exponencialmente à 
medida que nos permitam iluminá-los e guiá-los através dessa 
grandiosa travessia aos domínios da Luz. 

Como sempre, você está sob nossa direção e proteção, 

EU SOU Arcanjo Miguel. 

POR FAVOR, ANTES DE FAZER A MEDITAÇÃO DA CIDADE DE LUZ, RESPONDA 
AS QUESTÕES ABAIXO: 

Está pronto para liberar todas as energias residuais negativas 
do passado, que você ainda leva consigo, na quantidade e no 
tempo apropriados? 



Está preparado para ser um portador de Luz, um recipiente para 
as freqüências superiores de Luz? 

Esforçar-se-á para permanecer centrado no coração e fará empenho 
para trazer seus corpos mental e emocional em alinhamento 
harmonioso? 

Procurará incorporar a maior quantidade de Luz do Criador que 
possa comportar em segurança? 

Concordará em usar o que precisar, e, então, passar o restante à 
Terra e à humanidade (mediante as técnicas sagradas de 
respiração)? 

Está disposto e preparado para entrar no caminho da ascensão 
acelerada sob a direção de seus guias e professores angélicos 
designados? 

Está disposto a alinhar sua vontade com a do seu eu divino para 
o maior bem de todos? 

A perfeição não é exigida. Tudo o que se pede é que se esforce 
em fazer o melhor que seja capaz de realizar.   (Sempre peça 
facilidade e graça).

MEDITAÇÃO DOS PORTAIS E DAS CIDADES CELESTIAIS DE LUZ 

Tome várias respirações profundas e deixe-as sair lentamente 
(ou, se você estiver familiarizado com o processo, faça várias 
seqüências da respiração de infinidade). Em cada respiração, 
imagine-se entrando rápida e profundamente em seu Centro do 
Coração Sagrado. Visualize uma bela e brilhante sala com sua 
Célula Divina do Núcleo Diamantino sobre um pedestal no centro 
da referida sala. Está irradiando todas as cores dos Doze Raios 
pela sala em qualquer nível e de qualquer forma que lhe seja 
apropriada. Observe um radiante Ser de Luz, de pé, atrás de sua 
Célula Divina: esta é a sua Essência em forma etérica. Veja como 
se fundem sua Célula Divina do Núcleo Diamantino e sua forma 
etérica. Agora, perceba ou sinta você mesmo fundindo-se com a 
sua forma etérica. 

Tome um momento para sentir as maravilhosas sensações dessa 
fusão com o Eu Superior. 

Visualize, de qualquer modo que consiga, uma bela esfera de Luz 
descendo através de sua coluna pessoal de Luz, e observe 
enquanto ela penetra em seu chackra coronário; depois vai 
abaixando, abaixando, abaixando até atingir a câmara sagrada do 
seu coração. Observe como o cerca em sua forma etérica. Esta 
esfera de Luz é projetada apenas para você e assegurará que 
possa viajar em segurança aos domínios superiores, sem entrar em 
"sobrecarga". Será refinada e ajustada toda vez que empreender 
viagens às dimensões superiores, de modo que sempre será 



encapsulado em uma atmosfera de freqüências vibracionais 
projetadas exclusivamente para você. 

Agora, sinta-se dentro da cápsula de Luz, sendo atraído ao fundo 
da câmara, e observe como, de repente, uma porta se abre e você 
é levado para as dimensões superiores. Você agora será levado a 
uma Pirâmide de Luz pessoal no nível da quinta dimensão que lhe 
seja mais apropriado. Lá, há dois guias angélicos para assisti-
lo e eles o ajudarão a deitar-se sobre a mesa de cristal. Agora, 
observe como uma esfera de Luz ainda mais brilhante o rodeia e 
você é lentamente elevado em direção ao cristal de quartzo 
biterminado que pende sobre a mesa, até que você saia pela 
cúspide (topo) da pirâmide. Você se movimenta em uma espiral de 
Luz que gira no sentido horário e é rapidamente levantado para 
cima, para cima, para cima. De repente, diante de você estão 
dois vibrantes arcos dourados: um na entrada e o outro na saída 
das Cidades de Luz. É guiado para entrar na arcada à direita. Há 
dois Seres angélicos, ainda mais radiantes, para recepcioná-lo: 
um dissemina a poderosa energia dinâmica masculina e o outro 
irradia a suave e amorosa energia feminina. 

Agora, você está no nível ou estação mais remota da sexta 
dimensão (há sete subdimensões ou níveis em cada dimensão). 
Contemple ao redor a beleza incrível deste lugar. Há luzes 
suaves irradiando das paredes como uma multicolorida aurora 
boreal. Há cristais de muitas formas, tamanhos e cores que se 
projetam do teto abobadado para baixo nas paredes. O corredor é 
bastante largo e em ambas as paredes da passagem, colocadas 
próximas, estão alcovas com cadeiras de cristal em seu interior. 
Você pode ver centenas dessas alcovas alinhadas às paredes, pois 
elas de estendem por toda extensão desse primeiro nível das 
Cidades de Luz. Você ouve inesquecíveis melodias. As mais doces 
e mais inspiradas que ninguém jamais ouviu. Há uma suave brisa e 
uma fragrância que você não pode identificar, mas sabe que já 
experienciou antes e que lhe traz recordações de uma época 
maravilhosa, há muito tempo. Você é ajudado a entrar em uma das 
alcovas e a sentar-se na cadeira de cristal. Imediatamente, 
raios de Luz de todas as cores imagináveis são lançados do teto, 
dos lados da alcova arqueada e do chão, confirmando-o nesta 
Câmara Aceleradora de Ascensão. Volte-se para seu interior e 
observe suas sensações. Pause por um momento ou dois. É como se 
você fosse capaz de bilocar-se e estar em dois lugares ao mesmo 
tempo. Você pode sentir a energia impregnar o seu corpo etérico 
dentro da esfera, e, então, à medida que altera sua consciência, 
você pode sentir as sensações em seu corpo físico, que está 
posicionado em uma cadeira no mundo físico. Mais uma vez, pause 
por alguns instantes de modo que possa experienciar plenamente 
as sensações. Saiba que está sendo banhado por uma combinação de 
freqüências de Luz apropriada, perfeitamente projetada para o 
seu maior benefício, e o máximo que você pode incorporar neste 
momento, com segurança. 

Respire profundamente enquanto ingere a Luz Viva e se impregna 
com o Divino Elixir da Vida. Pode fazer um intervalo por tanto 
tempo quanto deseje, enquanto permanece sentado na câmara. 



Asseguramos-lhe que há um dispositivo de segurança nesse 
processo que impedirá que você incorpore energias de freqüências 
superiores aquelas adequadas a você. 

As ondas de Luz lentamente diminuem e, então, cessam 
completamente. Você é erguido da câmara por seus dois guias 
angélicos, e parece como se eles fundissem parcialmente suas 
esferas de Luz com a sua, de modo que você é equilibrado entre 
eles. Levam-no rapidamente ao longo do perímetro desse primeiro 
nível. Você vê e sente centelhas de Luz que irradiam a partir de 
você pela grande galeria, enquanto completa o círculo. Veja, 
você está deixando aqui a sua assinatura energética à medida que 
suas harmoniosas freqüências vibracionais terrenas são 
acrescentadas ao Divino esquema desse nível. Você recebeu um 
precioso presente e também está deixando um presente pessoal. Um 
presente que será acrescentado ao depósito cósmico de 
conhecimento para uso futuro. Agora você retorna à entrada e se 
despede dos seus amigos angélicos. Eles o dirigem à arcada 
oposta a que você entrou, e, enquanto você avança, começa a 
descer no sentido anti-horário de volta à sua pessoal pirâmide 
de Luz. Após um breve descanso em sua mesa de cristal, você é 
levado à entrada e rapidamente faz o caminho de volta ao seu 
mundo terreno. Respire profundamente enquanto sente a Luz 
começar a impregnar seu corpo físico. Sinta uma sensação de 
formigamento como se uma corrente de energia estivesse 
impregnando o cerne de seu Ser e banhando-o de Luz. Permita que 
a Luz preencha-o até o transbordamento. Quando sentir que 
absorveu tudo o que pode comportar, permita que a Luz flua até 
seu chackra básico/raiz, penetrando profundamente até o núcleo 
da Terra. Lembre-se de continuar respirando profundamente, pois 
a respiração é o condutor dessa energia. Quando sentir que 
finalizou, sinta a Luz Viva começar a irradiar-se a partir do 
seu centro de poder solar, para frente e para trás. Respire a 
Luz no mundo por uns instantes. Lentamente retorne à sua 
respiração normal e concentre a sua consciência mais uma vez no 
centro do seu coração. Sinta os pés no chão, movimente as mãos e 
gire os ombros à medida que começa uma vez mais a sentir as 
sensações de seu corpo físico. Respire lentamente enquanto 
retorna à plena consciência e, quando estiver pronto, pode abrir 
os olhos. 

QUÃO FORTE É O SEU AMOR / SUA CONEXÃO
Arcanjo Miguel através de Ronna Herman
Agosto de 2006  - Mensagem 105

Amado mestre, por milhares de anos na terceira e quarta 
dimensões, a humanidade tem-se concentrado em obter amor, poder 
e satisfação daqueles que lhe são próximos, através dos cordões 



etéricos ligados ao plexo solar, a fim de sugar a energia dos 
outros de forma horizontal. O jogo da dualidade tem sido uma 
dança de empurra e puxa, ou um esforço para retirar dos outros 
aquilo de que se carece ou que se pensou poderia gerar amor e um 
senso de valor próprio em suas vidas. Sem mesmo perceber o que 
estava acontecendo, virou norma buscar energia e vantagem 
emocional positiva, por ligar esses cordões etéricos àqueles 
mais próximos, quer fossem familiares (especialmente filhos ou 
parceiros), quer fossem amigos, conhecidos ou colegas de 
trabalho. Quando, em verdade, ao fazer assim, você estava 
emaranhando-se mais profundamente no jogo cármico de causa e 
efeito. Essa conexão que você criava ou permitia que os outros 
criassem em você, atuava de ambas as formas, e por meio disso 
você pensava que receberia aquilo de que precisava, 
frequentemente estava ou está sendo sugado ou manipulado por 
outros (a depender de quem seja mais forte mental e 
emocionalmente). 

Sim, você sempre teve este Amor/Conexão do Supremo Criador e 
nosso Deus Pai/Mãe, pois sem isso você cessaria de existir. 
Todavia, em sua descida através da eras, à medida que você se 
afastava para mais longe da geradora Fonte de Vida, essa conexão 
foi esticada ao máximo e estreitada até tornar-se um fino cordão 
de Luz, por meio do qual o vertical Elixir doador da vida, que 
você foi capaz de receber, diminuiu ao mínimo possível. Imagine 
os cordões de energia horizontal com os outros se tornando cada 
vez mais fortes, como um gigante, em uma rede intricada, à 
medida que se entrelaçava cada vez mais distante de você, 
incorporando cada vez mais pessoas e padrões de freqüência em 
desordem ao longo do caminho. 

Desejamos que se torne cônscio de como os outros o afetam, em 
suas ações e reações, de modo dramático e vigoroso, quando você 
age dessa forma. Você é lançado de cá para lá pelos caprichos 
dos outros e é influenciado pelos mais fortes e mais populares 
conceitos ou crenças da época. Você tenta viver à altura dos 
padrões das outras pessoas e seguir as modas inconstantes e 
mutáveis, as tradições e regras estabelecidas por aqueles que 
têm a habilidade de sugar a maior parte da energia dos que lhe 
são mais próximos. Eles se estabelecem como modelos exemplares e 
peritos, até que alguém mais poderoso aparece e obtém o "domínio 
sobre as massas" por um tempo. No passado, e em grande parte no 
tempo atual, a maioria das pessoas na Terra tem sido controlada 
pelo poder político, religioso e industrial, pois a maioria 
desses grupos está constantemente emitindo opiniões e propaganda 
para manter as massas em linha através das promessas de que vão 
resolver os problemas de todos e melhorar suas vidas. Eles 
procuraram mantê-lo em um "estado de rebanho" por meio do qual 
você segue de boa vontade os líderes, sem questionar, à medida 
que procura sentir-se seguro e não ter que tomar quaisquer 
decisões desafiadoras de mudanças de vida por si mesmo. Em 
realidade, secretamente e com bastante freqüência, a intenção 
tem sido tomar e manter o controle das massas, através do medo e 
da intimidação, e sugar tanta energia quanto possível, mediante 
o processo de ligação do cordão energético. 



Dissemos muitas vezes que se precisou de muita coragem e 
determinação para sair e ir além das crenças populares aceitas 
pela consciência coletiva da humanidade, que é um composto denso 
e sufocante de formas pensamento negativas, que o mantiveram 
desprovido de poder e escravizado por milhares de anos. 

Enfatizamos a importância de retornar a um "estado de Ser 
soberano", que significa, em essência, reivindicar e reintegrar 
todas as múltiplas facetas de seu Ser, que é pré-requisito para 
o processo de "retorno à Totalidade" das massas. Deve começar 
por cortar todos os cordões e ligações que você criou com outros 
ao longo de suas muitas vidas e por quebrar todos os acordos que 
não servem mais ao seu bem maior, acordos feitos no passado, 
presente ou futuro, nesta ou em outra qualquer realidade. Demos-
lhe muitos exercícios e instruções de como isso pode ser 
realizado de modo mais eficaz, e o encorajamos fortemente a 
completar esse processo em sua Pirâmide de Luz na quinta 
dimensão. Naquele ambiente, você atua em nível de alma e 
ignorará todas as distorções e concepções errôneas do ego. 
Também é um dos mais rápidos e eficazes meios de equilibrar e 
harmonizar antigas questões cármicas, à medida que você procura 
sair da roda do carma e adentrar um estado de graça. 

Você deve reconstruir, fortalecer e expandir sua Conexão de modo 
que gradualmente será capaz de integrar a máxima quantidade de 
Amor/Elixir de Luz. Dissemos-lhe que a energia purificada, 
advinda do núcleo do coração do Criador Supremo, está agora 
sendo instilada na Terra e na humanidade, através das pirâmides 
na quinta dimensão e das Cidades Celestiais de Luz. Você deve 
preparar-se e aprontar-se para esse maravilhoso presente e 
batismo de Luz. À medida que você se conecta e começa o processo 
de permitir que essa energia transformadora flua através de
você, estará andando em um caminho de ascensão acelerada. Depois 
que visitou a Cidade de Luz mais próxima e recebeu a infusão 
inicial, através de uma das Câmaras Aceleradoras de Ascensão, é 
como se a torneira tivesse sido aberta e a ligação diretamente 
estabelecida entre as freqüências de vibração apropriada e sua 
Conexão. Desde então, à medida que você integra, processa e 
projeta cada nível de padrões vibracionais superiores, será 
levado para o próximo subnível para receber uma infusão mais 
elevada de Luz. E quando você ancora cada nível superior de 
Amor/Luz dentro da Terra e irradia para o mundo, está 
automaticamente conectado com os padrões harmoniosos de 
freqüência de outros Trabalhadores da Luz, construindo, 
fortalecendo e transformando a Terra e a humanidade. É 
importante compreender que não importa onde você viva, há uma 
Cidade de Luz correspondente nas dimensões superiores a que você 
tem acesso. Os Portais lhe são acessíveis a partir de sua 
Pirâmide de Luz pessoal, por meio da qual você será levado 
diretamente à Cidade de Luz mais próxima de onde você vive e 
terá a habilidade de ancorar esse purificado presente de Luz, 
através do mesmo processo. 



Pode deixar de ver a perfeição desse plano, e o papel essencial 
que você desempenha nessa incrível oportunidade que tem a 
humanidade de retornar à automestria e a um estado superior de 
Ser? Gradativamente, você não será mais influenciado ou afetado 
pelas freqüências horizontais de discórdia, pois os 
transformadores padrões de Luz limparão todas as distorções 
dentro do seu campo de força e além. Você irradiará padrões 
vibracionais poderosos e harmoniosos que sairão em um sinal de 
infinidade, diante de você, atrás, à esquerda e à direita, 
assim, suavizando, acalmando ou isolando-o de todas as 
problemáticas e distorcidas energias de caos em seu caminho. 

É importante perceber que cada fase do Plano Divino está 
impresso holograficamente no campo áurico da Terra e que há um 
código ou impulso etérico, que tem sido ou será ligado dentro de 
cada um, no tempo apropriado. Um impulso que adverte, encoraja e 
inspira-o a cumprir seu papel decisivo no plano. Foi 
cuidadosamente projetado, de modo que se alguém desistir, haverá 
sempre outra alma destemida pronta para assumir essa missão 
designada. O Plano Divino não será denegado: é à prova de 
falhas. Para aqueles que não seguirem em frente e reivindicarem 
sua missão designada, será perdida uma oportunidade maravilhosa, 
e, muito frequentemente, a alma envolvida escolherá transcender. 
Todavia, nem tudo está perdido, pois eles terão outra 
oportunidade, no futuro, de reivindicar sua mestria e cumprir 
seu papel no Projeto Divino. 

Independente de suas crenças, os ventos celestiais de mudança 
estão tornando-se cada vez mais fortes, à medida que impregna 
tudo e todos na Terra. Todos devem evoluir ou transferir a 
outrem esse direito: nada permanece estático. Enquanto você se 
esforça para atingir a automestria, tornar-se-á mais 
autoconfiante e aceitará as verdades que obtiver através de sua 
experiência pessoal, validada mediante seu Eu Superior. Não 
estará mais disposto a aceitar conceitos baseados na fé cega e 
dogmática, mas processará todas as novas idéias e teorias dentro 
do "monitor do seu coração/alma". Temos lhe avisado repetidas 
vezes para não aceitar nada que alguém diga até você validar 
isso como sua verdade. 

Muitos de vocês estão começando a desenvolver suas habilidades 
inatas de clarividência e clariaudiência, todavia, você ou se 
sente desconfortável acerca de seus poderes extra- sensoriais 
emergentes, ou desconfia e, então, rejeita a maioria das 
informações que recebe a partir do seu interior. É hora de todos 
vocês desenvolverem e usarem seus "sentidos superiores" e, 
quanto mais cedo fizerem isso, mais rapidamente atingirão a 
automestria. 

Muitos têm o falso conceito de que a clarividência seja 
exclusivamente um processo de visualizar imagens ou um filme 
cinematográfico na mente. Contudo, muitas pessoas recebem 
pacotes de pensamentos ou imagens holográficas em suas mentes 
que têm que ser decifrados. As habilidades de clarividência 
normalmente começam com pequenas e espontâneas percepções e 



alguns podem começar a ver auras em torno das pessoas ou brilho 
de Luz nos cantos de seus olhos. Quando o terceiro olho começa a 
abrir-se ou se torna ativado, é comum ocorrer a visão de padrões 
geométricos de Luz ou um belo e pulsante caleidoscópio de cores 
durante a meditação. Não é raro receber uma forma holográfica de 
pensamento que pode ser um "futuro provável" ou um conceito que 
o Eu Superior está tentando conduzir até você. Os futuros 
prováveis são apenas isso e podem ser alterados, cancelados ou 
neutralizados através da intenção positiva. Deve-se ter sempre o 
discernimento como o primeiro e o principal aspecto antes de se 
aceitar ou agir sobre qualquer informação de qualquer fonte. 
Esta é a primeira regra para se obter a automestria. 

Ao se tratar de assuntos importantes e antes de empreender uma 
ação baseado no que lhe disseram ou lhe deram, deveria sempre 
pedir que a informação seja validada na expressão física, de 
modo que você saberá se é precisa. Seu Eu Superior ou os Seres 
de Luz não fazem predições, pois eles sabem como tudo pode mudar 
rapidamente, por causa do dom do livre arbítrio que a humanidade 
possui. Há muitos "futuros prováveis" em potencial, e, ao 
predizer um evento futuro, o prognosticador normalmente 
concentra-se no futuro provável mais forte para dar a 
informação. Todavia, tudo pode mudar em um lampejo de energia e 
frequentemente o faz, enquanto a energia é trocada de um evento 
possível para outro. São dadas frequentemente predições de 
possíveis eventos futuros cataclísmicos, para que você possa 
utilizar seu dom do livre arbítrio e co-criar energias a fim de 
mudar o futuro para melhor. A clariaudiência normalmente começa 
com o que parece ser apenas um saber interno e geralmente 
acompanhado de pequenas coincidências e pequenos milagres. Às 
vezes, se sente como um lampejo de inspiração vindo do interior 
e normalmente transmite conceitos ou informações recentes. Pode 
parecer como se as palavras estivessem fluindo em sua mente e 
pode ou não envolver "vozes" procedentes da mente. Você pode 
começar a obter respostas de suas perguntas, sendo que as 
informações ficam mais complexas à medida que você se torna mais 
hábil e conecta-se com padrões vibracionais superiores ou 
"informações cósmicas mais refinadas". Isso pode resultar em 
receber informações detalhadas além da sua área de conhecimento. 
Todavia, você deveria estar cônscio de que é necessário que 
processe, integre e ponha em ação todas as verdades ou conceitos 
superiores que lhe são dados, antes de receber orientação mais 
avançada. Logo aprenderá que esses dons não são só para 
entretenimento ou gratificação egóica, e se não permanecer 
centrado e focado no bem mais elevado para todos, em pouco tempo 
perderá qualquer habilidade que tenha adquirido. O Espírito 
nunca é loquaz ou negativo e qualquer informação de uma fonte 
superior é sempre inspiradora, enaltece, encoraja e dá 
orientação, mas não ordena, não infla o ego, nem reclama 
autoridade suprema. A orientação superior é sempre para o bem de 
todos, não apenas para poucos. Seus guias e ajudantes angélicos 
dar-lhe-ão informações para ajudá-lo em seu caminho em direção à 
iluminação. Contudo, eles não darão solução para os seus 
problemas ou informações para resolver uma "situação 



desafiadora", ou solucionar uma lição de vida. É contra as leis 
do universo fazer isso. 

É hora de cada um de vocês começarem a receber suas próprias 
respostas e orientação a partir de seu interior, à medida que 
reivindica seu Divino Direito Inato. É hora de viver sua verdade 
mais elevada, reconhecer e integrar cada faceta e aspecto de seu 
Ser e aceitar seu manto de mestria. 

Amado, Eu ofereço-lhe minha espada resplandecente de Luz, minha 
espada da vontade Divina, da verdade e do valor, para ajudá-lo a 
cortar as amarras e ilusões do passado. 

Venha, Eu o guiarei e ajudarei como tenho feito desde o começo 
dessa grande aventura. Eu estou sempre com você. 

EU SOU Arcanjo Miguel. 

VOCÊ É O GUARDIÃO E O PROVEDOR DA LUZ VIVA 
Arcanjo Miguel através de Ronna Herman
Setembro de 2006 - Mensagem 106

Amado mestre permita-nos dar-lhe um breve panorama acerca do 
"estado da humanidade e da Terra", a partir de nossa 
perspectiva. Imagine-se observando seu planeta, com nossas 
capacidades visuais, desde uma das grandes Cidades de Luz que 
existe sobre a Terra. Vemos tanto as maiores formas e estruturas 
sólidas  quanto as menores, mas também vemos e sentimos os 
padrões vibracionais e as cores que cada objeto animado e 
inanimado irradia sobre a Terra.  Constantemente observamos e 
monitoramos os padrões variáveis dentro da Terra, dos oceanos e 
a atmosfera/aura da Terra, assim como as atividades do sol  e  
dos elementos da natureza.  Vemos áreas tanto grandes quanto 
pequenas que estão  começando a irradiar as mais brilhantes e 
harmoniosas cores/vibrações dos sete planos da quinta dimensão e 
os padrões  vibracionais arquetípicos da sexta dimensão. Esses 
são locais que estão começando a ancorar, com determinação, os 
radiantes dons de Amor/Luz das Cidades Celestiais de Luz.

Quando você se reúne com sua família de alma, com o propósito 
comum de confirmar o compromisso em cumprir sua Missão Divina,   
testemunhamos como uma bela coluna de Luz  jorra e preenche a 
Pirâmide de Luz de seu grupo, do mesmo modo que suas pirâmides 
pessoais e, então, conecta-se com a Cidade de Luz mais próxima.  
Se você pudesse tão somente ver os magníficos padrões 
geométricos de Luz, que começam a fluir em direção a sua 
pirâmide pessoal, à medida que ativa o processo de ancoragem, 
que escoa esse magnífico dom para o seu interior, com o restante 
fluindo em direção ao núcleo da  Terra e daí para o exterior 
através do seu Centro de Poder Solar (pela frente e por detrás). 
Essa infusão de energia refinada cria um espaço sagrado ao seu 



redor, e, então, gradualmente, irradia em círculos cada vez 
maiores, conectando-se finalmente com a energia compatível de 
outros Portadores de Luz.

A escuridão e as zonas sombrias estão se tornando mais 
declaradas e evidentes, à medida que a "Luminosidade do 
Espírito" cria pacotes cada vez maiores de padrões vibracionais 
contrastantes. Vemos o redemoinho de energia caótica e cheia de 
ódio enquanto cria vórtices de morte e destruição. Da mesma 
maneira que a Luz magnetiza e emite padrões vibracionais de paz, 
abundância e interações harmoniosas, a Escuridão, destituída da 
parte principal da Luz do Espírito, cria e irradia dor, 
sofrimento, tristeza e devastação.

Há um grande drama sendo representado na Terra durante esse 
tempo épico de mudança, e você deve lembrar-se de que, tanto os 
inocentes quanto os que não o são,   fizeram um acordo em um 
nível superior de consciência para serem participantes na 
batalha caótica da evolução e transformação. É parte de sua 
natureza humana básica resistir à mudança e temer o 
desconhecido, até que esteja bem encaminhado, para tornar-se um 
Ser humano e espiritual iluminado, que contemple eventos de um 
ponto de vista superior e expandido. Os homens e mulheres 
valentes e jovens de todas as nações, que estão lutando por suas 
crenças, não importam se certas ou erradas,   estão levantando-
se por uma causa que acreditam ser nobre e justa. Para ajudar a 
acalmar o seu   sofrimento e tristeza pela perda de seus amados 
jovens, por favor, saiba que eles estão mais vivos do que nunca, 
gozando de boa e vibrante saúde e se regozijando no centro das 
atenções do amor e devoção de suas famílias de alma e de muitos 
maravilhosos anjos e Seres de Luz, nos domínios superiores. Suas 
mortes não foram em vão. Retornarão, se assim o desejarem, com 
plenos poderes para ajudar a criar e usufruir a nova paz, 
prosperidade e unidade de consciência do futuro. Através das 
engrandecidas  habilidades do seu coração e da sua mente, 
lembre-se deles e lhes envie amor, e, então, sente-se em 
silêncio enquanto   eles irradiam, de volta para você, amor e 
alegria.  Apesar de não poder vê-los, eles não estão perdidos 
para você.

O melhor e o pior de todo e qualquer pais  tem sido exposto em  
público de modo que os cidadãos do mundo possam ver as falácias,   
miopias e decepções, ou a sabedoria, verdade e integridade de 
seus líderes. Quando, você, Portador da Luz, tornar-se 
concentrado, pró-ativo e dedicado o bastante, exigirá e 
insistirá com relação aos seus líderes que sirvam a todos em 
seus mais elevados e melhores  interesses.  Dará poderes aos 
líderes que não têm medo de ir contra a opinião popular, a fim 
de  realizarem as mudanças justas, drásticas e muito 
necessárias.  Serão líderes inspirados pelo Espírito, dedicados  
à igualdade, à  paz e à prosperidade para todas as pessoas e não 
apenas para  poucos eleitos.

Lembre-se,   quando você é infundido com a Luz do Espírito, isso 
afeta tudo e todos ao seu redor. À medida que o seu brilho 



aumenta e se expande, você atrairá cada vez mais pessoas de 
mente semelhante para sua esfera de consciência. A trombeta
espiritual para despertar soa cada vez mais alto e está 
reverberando por toda a terra, nos locais mais esparsamente 
povoados, bem como nas áreas mais densamente povoadas da Terra. 
A Luz não tem favoritos, infundirá e abençoará qualquer pessoa 
ou coisa que seja receptiva a suas energias transformadoras e 
vivificantes.

Também deve estar consciente de que algumas queridas almas não 
serão capazes de permanecer na aura de sua Luminosidade, pois 
isso é muito doloroso.  Quer seja intencional quer não, tentarão 
arremessá-lo para "fora do Centro" e restabelecer o status quo, 
ou manter as coisas como eram no passado, independente de quão 
caótico ou insatisfatório tenham sido. É mais importante do que 
nunca que você, como transdutor e transformador da refinada Luz 
do Criador, permaneça centrado e firme, esforçando-se em 
incorporar e irradiar cada vez mais dessa refinada Luz da 
Criação pelo mundo.  Muitos ao seu redor vão querer saber e 
perguntarão por que você mudou tanto  e por que não deseja mais 
participar nos velhos jogos dramáticos e nos entretenimentos de 
freqüência inferior.  À medida que você avança no caminho, em 
direção à auto-mestria, as energias e ações dos outros o 
afetarão cada vez menos.

Conforme freqüentemente dissemos-lhe, primeiramente você deve 
ensinar pelo exemplo, através de suas intenções e ações e, 
finalmente, através de palavras de sabedoria oferecidas no tempo 
apropriado. Todavia, se aqueles que o rodeiam não estão 
desejosos de aprender a agir e reagir de um modo mais positivo e 
harmonioso, através da observação, ou escutar quando você 
oferece sugestões amorosas, ou apoio moral, é importante que 
você  se afaste do drama que eles estão criando e assuma a 
posição de observador  imparcial.

Aqueles que buscam a sabedoria e a autotransformação aprendem a 
partir de suas próprias ações  e reações, tanto positivas quanto 
negativas. De um ponto de vista espiritual, os eventos negativos 
oferecem uma oportunidade de se aprender qual direção trará os 
resultados mais positivos. Seu Eu Superior sempre o testa
inúmeras vezes, até você rejeitar as coisas que não servem aos 
seus melhores interesses,  e valida aquilo que seja sua verdade.

Muitos de vocês foram o que tem sido  chamado de Guardiões das 
Sete Esferas da Consciência de Deus, em função do que foram 
supervisores das almas novas, que estavam sendo preparadas para 
encarnar neste sistema solar ou no planeta Terra, naquelas eras 
longínquas e místicas do passado.  Agora você está sendo chamado 
para ser o Guardião das novas energias que estão prontas para 
serem derramadas  e infundirem a Terra e todos os Seres 
sencientes com a Luz Viva da transformação e da reforma. 

À medida que avança no caminho da evolução, você transcenderá as 
influências astrológicas que trouxeram para experienciar nesta 
existência. Também lhe está sendo oferecida uma oportunidade de 



ouro para ativar,   incorporar e usar as qualidades, atributos, 
virtudes e aspectos de todos os Três Raios de Deus, bem como as 
maravilhosas qualidades de todos os doze Raios principais dessa 
experiência universal.  Você pode invocar qualquer avatar, 
mestre ascenso, arcanjo ou Ser celestial para iluminá-lo e 
ajudá-lo a atingir seu potencial mais elevado. Quando equilibrar 
e harmonizar seu inteiro sistema de chacra, você obterá mais 
vitalidade e irradiará cada vez mais o elixir doador da vida 
para a Terra e para a humanidade. Tornar-se-á um microcosmo de 
Luz  dentro das Cidades de Luz que estão se esforçando para 
criar na Terra. Devemos também informá-lo que junto com esses 
presentes maravilhosos vem uma grande responsabilidade:

DEVE PRATICAR AQUILO QUE FALA, DIVULGAR SUA VISÃO PARA QUE TODOS 
PERCEBAM  E DEVE SEMPRE COMPARTILHAR SUA LUZ.

Permita-nos dar-lhe algumas diretrizes adicionais de como viver 
cada dia como um Mestre de Luz:

Alinhe-se sempre com a sua verdade mais elevada. Confie nas 
inspiradoras advertências do seu Eu Superior, que são 
normalmente os primeiros impulsos ou respostas que você recebe 
para uma questão ou situação.

Sua reação a qualquer situação, tanto positiva quanto negativa, 
deve sempre se apresentar revestida de energia amorosa. A 
infelicidade e o descontentamento sempre advêm de não se viver a 
própria verdade, não importa o nível de consciência em que 
esteja presentemente atuando. As lições de vida são sempre 
mostradas no nível atual de compreensão de cada um.

À medida que evolui em direção à auto-mestria, suas lições e 
desafios tornam-se mais sutis e são normalmente menos dramáticos 
ou "longe do Centro”. 

Não expresse ou projete sempre suas emoções em direção a outras 
pessoas. Permita-se sentir e expressar quaisquer emoções que 
experienciar, mas analise e resolva-as no interior de seu espaço 
sagrado. Fale e compartilhe somente para esclarecer ou resolver 
um mal entendido, e sempre compartilhe seus pensamentos através 
de um  filtro de amor e compaixão. Este é o modo de um mestre 
fazê-lo.   

Deve aprender a receber com tanto amor e entusiasmo como quando 
dá aos outros. 

Quanto mais amor e respeito sente por si mesmo, mais amor e 
respeito irradiará para os outros. Veja o amor que se irradia do 
seu Centro de Poder Solar em um sinal de infinidade, e sinta-o 
magnetizar a energia amorosa de volta para você de muitas 
maneiras maravilhosas.

Deve aprender a identificar a fonte e a lidar com suas próprias 
formas pensamento negativas. Freqüentemente seus sentimentos 
negativos são assimilados dos que lhe rodeiam, especialmente se 



você é alguém muito empático. Aprenda a envolver-se em uma 
esfera de Luz branco-dourada, na qual nenhuma vibração inferior 
possa entrar e perturbar sua tranqüilidade. Todos na Terra estão 
em processo de remoção de  memórias antigas e formas pensamento 
do passado. Seja um observador passivo quando esses sentimentos 
ameaçarem perturbá-lo. Não reclame deles, apenas observe e 
declare a si mesmo: "Isso que eu estou experienciando é ira", ou 
medo, depressão, culpa, ou qualquer outra emoção que mine o seu 
poder.  Visualize uma esfera flamejante de Luz descendo do seu 
Eu Superior e explodindo em milhões de minúsculos diamantes 
cristalinos, ondulando por todo o seu corpo, transformando e 
equilibrando todas as energias discordantes em seu interior. 
Faça isso tantas vezes quantas forem necessárias. 

Seja um observador do processo, de modo que você não emita 
quaisquer padrões  vibracionais negativos em seu campo áurico, à 
medida que aprende a permanecer constantemente dentro do seu 
"Centro de Amor e Poder". 

Desligue seu "Piloto Mental Automático" e torne-se o dirigente 
de sua jornada e de suas experiências. Sintonize sua própria 
estação de rádio mental e busque pensamentos, padrões 
vibracionais e sons que elevem e dêem poder. O pensamento 
negativo e crítico compõe-se de padrões inferiores e disruptivos 
de freqüência. Se você não gosta do que está acontecendo em seu 
mundo, eleve seus pensamentos e mude sua mente de modo que 
projete "padrões  de pensamento e intenções que elevem e sejam 
equilibrados". 

Aprenda a pensar com o seu "cérebro inteiro", o que significa 
usar ambos: o cérebro esquerdo, linear, analítico, e focado no 
exterior,   junto com o cérebro direito, intuitivo, criativo e 
focado no interior. Conecte-se com o seu potencial de 
genialidade ou os Pacotes de Luz de sabedoria armazenados em seu 
cérebro, em membranas de Luz, que estão sintonizados com as 
dimensões superiores ou o "celeiro cósmico" de conhecimento.

Amado Portador de Luz, à medida que você integra quantidades 
maiores do plasma de renovação  e torna-se um provedor 
harmonioso de Luz, nós somos capazes agora de interagir com você 
e trabalhar através de você para criar coisas novas e 
maravilhosas. Milagres abundarão além do máximo que imaginar. 
Envolvemo-lo na Luz de Vida do centro do coração  de nosso Deus 
Pai/Mãe e Supremo Criador. Eu estou sempre perto para guiá-lo e 
protegê-lo. 

EU SOU Arcanjo Miguel

GANHAR O DOM DA VIDA
Arcanjo Miguel Através de Ronna Hermann
Mensagem 107 - Outubro de 2006



Amado mestre, você não pode sequer  começar a imaginar o 
magnificente Ser que você é, e os milagrosos dons que lhe foram 
concedidos quando o Supremo Criador emitiu a ordem às infinitas 
facetas de si mesmo para   "Partir e criar novos mundos sem fim 
em meu nome". 

Você experimentou o fluxo e refluxo da Criação por muitos eons, 
tantas vezes que foge à sua compreensão.  Partia com grande 
expectativa para receber cada nova missão, até mesmo quando 
avidamente aguardava retornar ao ponto de embarque, ou ao 
"Assento de Poder" do qual partiu. Uma parte essencial de sua 
missão sempre foi ganhar o dom da vida, que era conferido quando 
se apresentava para aperfeiçoar suas habilidades como um deus 
co-criador de Luz.  

Como poderia apreciar e ansiar pela Luz e seu estado natural de 
perfeição se nunca tivesse experimentado as terras de sombra e 
as distorções das errantes criações humanas? Apreciaria o 
equilíbrio, a paz, a alegria e a harmonia que possui ou 
conseguirá em sua vida, se nunca tivesse experimentado quaisquer 
turbulência, dor ou sofrimento advindos dos desafios da 
carência, da limitação e das imperfeições que criou para 
corrigir ou aceitar? Sentiria o anseio de crescer, expandir-se e 
criar novamente se você sempre recebesse tudo o que pudesse 
desejar? 

Cada vez que encarnava, era codificado com uma nova "missão de 
alma", que incluía um intenso desejo de criar coisas novas e 
extraordinárias, e experimentar e aperfeiçoar novos talentos. 
Foi também infundido com todos os atributos, qualidades e 
virtudes que poderia necessitar para cumprir sua missão. 
Todavia, para a maioria, essas jóias da consciência superior 
estavam enterradas profundamente no núcleo do seu Coração 
Sagrado e dentro dos pacotes de Luz de sabedoria armazenados no 
interior de sua estrutura cerebral.

Não importa sua posição na vida ou seu atual nível de 
consciência, é hora de acabar com o jogo de "esconde-esconde". 
Você escondeu de si mesmo seus talentos e muitos dons, em  
muitas existências  e por muito tempo dessa experiência vital, a 
maioria tem buscado alívio e poder em todos os lugares errados. 
Amado, o que você está buscando não está "Lá Fora", está DENTRO. 

Que lugar engenhoso para esconder seu divino direito inato e os 
tesouros que busca!

Você sempre soube onde estavam sua força e poder. Sempre soube 
que carrega consigo as "Chaves do Reino" para todo lugar aonde 
vai, independente da distância que viajar para dentro do 
desconhecido. Sem dúvida, você concordou em ter o véu do 
esquecimento cobrindo sua memória de modo que pudesse começar em 
estado de novo e estar totalmente envolvido e concentrado nos 



novos desafios e oportunidades oferecidas, a fim de aperfeiçoar 
suas habilidades como um co-criador. 

Veja a si mesmo enviando raios de luz em um símbolo de 
infinidade, criando círculos concêntricos ao seu redor, plenos 
de suas específicas intenções. Deve assegurar-se de que as suas 
intenções estejam alinhadas com o seu bem mais elevado e o maior 
bem para todos, pois, você está criando um ambiente cheio de 
padrões de freqüência de sua própria criação, e é lei universal 
que se deve sempre experimentar daquilo que se cria.  

Cada um de vocês representou um papel na criação das distorções 
e imperfeições do mundo, conforme você agora sabe, e cada um 
deve tomar uma parte ativa em corrigir os desequilíbrios e fazer 
retornar a terceira e a quarta dimensões ao seu estado 
equilibrado/harmonioso original, de modo que todos os níveis da 
criação possam avançar na espiral da ILUMINAÇÃO. Se não arrumar 
ou corrigir o que criou nesta existência, terá de fazê-lo em uma 
experiência futura. Você não é julgado e nunca o foi pelos seus 
erros e criações distorcidas que realizou.  Todavia, deve 
assumir a responsabilidade pela cura e equilíbrio do passado, e 
você tem recebido as ferramentas para fazer isso com facilidade 
e graça. Não desejamos que sofra, nem o plano divino exige que 
seja punido por suas falhas.  No entanto, as regras de causa e 
efeito ainda se aplicam, embora com algumas novas modificações:

Agora têm acesso a mais informações cósmicas do que já teve 
desde que encarnou pela primeira vez na expressão física.  Agora 
tem acesso aos múltiplos níveis de seu Eu maior e ao pleno poder 
do seu Eu Divino, à medida que remove os padrões internos de 
freqüências desarmônicas e se torna receptáculo adequado para as 
infusões da purificada Luz do Criador.

Agora tem pleno acesso à abençoada Chama Violeta que o ajudará a 
transmutar e a neutralizar todas as discordantes energias, do 
passado, do presente e de qualquer futuro distorcido na linha 
temporal, bem como quaisquer prováveis futuros que criou.

Agora tem acesso a todas as virtudes, atributos e qualidades dos 
três Raios Divinos em nosso nível de poder universal. O Primeiro 
Raio da Vontade e do Poder Divino, que se originou do Raio 
Dourado do Pai Criador, e que contém todas as sementes-
pensamentos da nova Criação. É frequentemente chamado o Raio da 
Causa Primária e são de natureza mais mental, uma energia 
impulsiva com um desejo de expandir-se e criar novamente.

O Segundo Raio Cósmico é o Raio Prateado da Mãe Criadora, a 
incubadora cósmica de toda Criação  no nível Omniversal. É, 
antes de tudo, um Raio emocional que sustenta predominantemente 
o espectro de Luz do amor e se centra mais no interior, com o 
desejo de nutrir e frutificar as sementes da nova Criação.  É o 
Segundo Raio de Amor/Sabedoria nesta experiência universal. 
Juntos, o Raio Dourado e o Prateado criaram o Terceiro Raio que 
foi designado como o Raio SOLAR, ou o Raio do filho e da filha. 
Em nosso nível universal o Terceiro Raio transmite os impulsos 



da "inteligência ativa" e o desejo de ser co-criadores e 
manifestar novos mundos nos domínios da fisicalidade. 

Tinha que escolher qual Raio deveria iluminar sua experiência 
universal ou ser seu Raio Divino, o Primeiro, o Segundo ou o 
Terceiro Raio, e ser iluminado com aquele Raio e seus atributos 
e qualidades em todas as suas muitas encarnações. Esta regra 
agora mudou.  Você está agora em processo de integrar todas as 
qualidades, virtudes e atributos de todos os doze maiores Raios 
desta experiência universal, que inclui os três Raios Divinos e 
à medida que avança na espiral de ascensão, novos Raios da 
experiência surgirão enquanto novas habilidades, dons e 
qualidades da consciência Divina são disponibilizados.

Junto com a resplandecente Chama Violeta da Transformação foi 
determinado que  agora é a hora de reativar o Primeiro Raio da 
Vontade Divina ao seu pleno poder, conforme era quando foi 
irradiado por nosso Deus Pai/Mãe, quando este universo foi 
criado. É um dom que muitos de vocês obtiveram, mas use-o de 
maneira sábia, amado, pois nunca mais será permitido usar suas 
magnificentes qualidades de uma maneira negativa. Peça para ser 
guiado a usá-lo sabiamente e com a mais pura intenção.  

A ativação do primeiro Raio da Vontade e do Poder Divino dará 
acesso aos atributos dinâmicos da Força, Coragem, Valor, 
Firmeza, Veracidade e a habilidade de assumir o controle de sua 
vida como um Co-Criativo portador de Luz.

Amado Portador de Luz, toda vez, antes de você encarnar em um 
novo veículo físico, recebeu uma espada simbólica, minha espada 
da Vontade Divina, verdade e valor. Instruímos que usasse esta 
espada para ajudar a reivindicar sua mestria e cortar quaisquer 
energias discordantes, que estiverem mantendo-o agrilhoado às 
distorções e a ilusão das dimensões inferiores. Pedimos que 
recupere suas asas simbólicas, amado. Venha, levante vôo 
conosco. Aceite o dom da vontade e poder divinos que lhe 
ofertamos à medida que se esforça em reivindicar sua posição 
adequada como um mestre de Luz co-criativo.

Mais uma vez é hora de que o Primeiro Raio da Vontade e do Poder 
Divino para criar esteja disponível a você, meu valente 
Guerreiro, à medida que reinvindica seu legítimo lugar em minhas 
Legiões de Luz. 

Quando você, como centelha divina do Criador respondeu ao 
primeiro toque da trombeta para esta nova experiência universal, 
eu prometi estar ao lado de cada um de vocês durante sua longa e 
árdua jornada nos mundos de manifestação física, pois o meu 
principal propósito sempre foi guiá-lo defendê-lo, inspirá-lo e 
protegê-lo.

Minha flamejante espada, forjada na pura luz do Criador, 
resplandece desde o centro do meu coração.  Eu sabia que haveria 
muitas vezes em sua longa permanência por todo o Universo tempo 
em que você demandaria mais do que poder que sustentou em seu 



interior a fim de se libertar das algemas da Criação Distorcida, 
em que se emaranhou, esta espada carrega o meu amor eterno por 
você e o meu amor por nosso Deus Pai/Mãe e o supremo Criador.  
Chama-se Espada da Verdade e da Redenção, não é uma espada que 
amedronta e sustenta os atributos da força, do poder e da 
coragem para aqueles que a esgrimem de maneira sincera e 
honrada. 

Tome esta espada, meu amado, e maneje-a com integridade, verdade 
e valor. Eu acendo e faço esplandecer sobre seu peito a insígnia 
da Chama Trina, a Chama Dourada da Sabedoria Divina, a brilhante 
Chama Azul do poder e da vontade de nosso Deus Pai e a 
iridescente Chama Rosa de amor e compaixão,      o aspecto 
feminino criado por nosso Deus Mãe.  Meu valente guerreiro, 
peço-lhe que liberte seu coração das ligações com o medo, o ódio 
e a limitação.  Abrace a Liberdade Espiritual que lhe está sendo 
oferecida de modo que possa alçar vôo além dos confins do tempo 
e do espaço.  Venha, eu o guiarei e o ajudarei conforme fiz no 
passado.  

Eu sou Arcanjo Miguel.  

Se estiver pronto para esta iniciação e esta profunda dádiva de 
entrar na Ordem do Arcanjo Miguel e suas Legiões de Luz, por 
favor, leia e faça esta Declaração.

Eu Reconheço a minha divindade. 

Aceito meu direito inato divino como um Co-criador junto ao 
nosso Deus Pai/Mãe e o Supremo Criador para ajudar na 
manifestação do Céu na Terra.

Aceito a Espada do Arcanjo Miguel como um símbolo do meu valor.

Prometo lidar com as energias do Primeiro Raio do Poder, da 
vontade e da autoridade com amor e compaixão para o bem maior de 
toda Criação.  

A Chama Sagrada do verdadeiro coração de Deus resplandece sobre, 
através e ao redor de cada elétron da preciosa energia cósmica 
que eu já liberei ou manifestei que seja menos que a perfeição.  

Transmuta AGORA, a causa, o núcleo, o registro e a lembrança de 
cada pensamento, palavra, ação ou sentimento que eu já expressei 
que me impede de conhecer e aceitar minha verdadeira identidade 
como uma extensão divina de nosso Deus Pai/Mãe.

Peço que a Chama Violeta do Perdão resplandeça através de mim e 
ao meu redor agora e doravante, expandindo-se a todo o momento 
ao máximo que a lei cósmica permitir, até que eu esteja livre de 
toda crença que seja menor do que a realidade da minha perfeita 
natureza divina. 

EU SOU a presença de Deus feita manifesta no mundo físico da 
forma e aceito meu direito inato divino e minha missão, AGORA!



Assim Seja!  Assim é,

EU SOU O QUE SOU!

Lembre-se do que lhe dissemos, o processo de ascensão é uma 
jornada em curso, não um destino. Cada dia, empenhe-se em fazer 
as coisas mais elevadas, permanecendo  no momento presente, pois 
este é o único tempo que você pode acessar seu poder Divino, não 
é no passado nem se projetando no futuro, mas buscando seu 
potencial mais elevado em todo e qualquer momento.  Perceba os 
desafios e testes em sua vida como oportunidades para expandir-
se e ampliar a consciência, enquanto aprende a liberar as 
maneiras antigas e  autolimitantes. Esforce-se em manter uma 
atitude de gratidão por todas as bênçãos em sua vida, tanto 
grandes quanto pequenas,  testemunhe como a bondade e a 
luminosidade aumentam e se expandem ao seu redor a cada dia.

Durante esses tempos desafiantes de grande mudança, cada um de 
vocês pode fazer a diferença. As mudanças necessárias para 
realizar equilíbrio e harmonia em seu mundo devem começar por 
você. Amado, irradie seu Amor/Luz para que todos vejam. Permita-
nos ajudá-lo a cumprir sua missão e nutri-lo com o nosso amor. 
EU

EU SOU Arcanjo Miguel. 

- HARMONIZAR – A “VELHA ERA” COM A “NOVA ERA”
Arcanjo Miguel através de Ronna Herman
Novembro de  2006 -  Mensagem 108

Amado mestre, muitos de vocês estão querendo saber por que têm 
tanta dificuldade ao lembrar os “fatos da vida” do dia-a-dia 
deste mundo, e por que parece empregar tanto esforço para 
permanecer ancorado na realidade física que criaram ao longo de 
suas muitas existências passadas. À medida que atrai e integra 
cada vez mais a Luz do Criador, no processo de retornar ao 
estado multidimensional do Ser, muitas mudanças estão ocorrendo 
em sua “realidade interior”, assim como em seu mundo de 
existência física.  Você está liberando muitos antigos e 
ultrapassados conceitos enquanto os substituem por formas-
pensamentos mais capacitantes e expansivas. Está curando e 
transmutando lembranças dolorosas ou “células de consciência” de 
suas muitas vidas passadas que foram armazenadas dentro do seu 
DNA e por todo seu sistema de corpos múltiplos: físico, mental, 
emocional e etérico.  Está empenhando-se para retornar ao seu 
“Centro de Poder”, que chamamos de “Centro do Coração Sagrado” e 
também está esforçando-se  para liberar tudo aquilo da “Velha 
Era” que não serve mais ao seu propósito mais elevado e bem 
maior, à medida que avança para o grandioso projeto e para as 



purificadas freqüências  da “Nova Era”. O velho mundo de 
existência está sobrepondo-se  a sua nova realidade do futuro 
enquanto você se conecta com os mais elevados e complexos campos 
dimensionais de conhecimento e de consciência.

Muitos de vocês estão se sentindo vulneráveis ou estão 
experimentando uma sensação de perda sem qualquer motivo 
aparente, e estão tendo dificuldade em focar-se nas situações 
cotidianas da vida.  Têm agora uma compreensão bastante boa de 
como as leis universais operam e o que devem fazer para acelerar 
o processo de criação de um desejável mundo de paz, de 
abundância e de harmonia para si e para aqueles que os rodeia. 
Sentem que estão tomando todos os passos necessários, e têm a 
clara idéia do que desejam realizar, e, todavia, ainda parece 
haver frequentemente obstáculos bloqueando seu progresso.

Saibam isto: vocês todos estão vivendo em uma época de 
vulnerabilidade por meio da qual muitos podem estar propensos a 
perder-se do caminho, pois sentem que estão sendo mal 
conduzidos, ou podem pensar que algo está errado consigo e que 
não são merecedores ou que “apenas não ocorre do jeito que nos 
disseram que ocorreria”.  Dizemos-lhe, amado, este não é um 
tempo para os de coração fraco e imploramos para que seja firme 
em sua determinação, à medida que atravessa as ondas e ciclos de 
mudança. 

Vamos nos empenhar em explicar alguns dos fenômenos que estão 
acontecendo dentro de cada um de vocês pessoalmente e no 
interior da psique humana como um todo. Dissemos-lhe que tudo 
aquilo que não estiver em harmonia com o seu “estado de 
consciência” em evolução, está vindo à tona para ser transmutado 
e curado. Todavia, você ainda não tem uma clara compreensão do 
complexo processo de transformação  que está ocorrendo em cada 
nível do seu Ser. 

Há muitos níveis e subníveis de existência e consciência 
multidimensionais por todo o universo, e há também muitos níveis 
de consciência dentro da sua estrutura cerebral.  Conforme 
explicamos anteriormente, no passado a maioria da humanidade foi 
influenciada principalmente pelas energias/consciência dos três 
chacras inferiores, apenas com uma influência secundária do 
centro  cardíaco e  dos centros superiores. Você também possui 
níveis multidimensionais de consciência dentro da sua estrutura 
cerebral, e desde a “queda da consciência”, ocorrida há milhares 
de anos, o ser humano médio foi dominado pelos três níveis 
inferiores da consciência: a primeira dimensão ou centro da base 
com um enfoque na escassez/sobrevivência e auto-preservacão, via 
natureza instintiva; a segunda dimensão ou “centro da sensação 
da consciência”, que se concentra nos desejos do corpo egóico, 
amor sexual/paixão e nas emoções ligadas à Terra; e o terceiro 
nível dimensional de manifestação ou nível de poder pessoal de 
expressão, segundo o qual cada pessoa deve aperfeiçoar suas 
habilidades, a fim de tornar-se um co-criador efetivo no plano 
da existência física. Cada pessoa na Terra é um co-criador em 
algum nível, ao criar de modo idêntico escassez, dor, sofrimento 



e a ilusão de ser jogado de lá para cá pelos caprichos do 
destino ou de ser controlado por um deus irado. Ou aqueles que 
aprenderam a reivindicar seu direito inato divino e sabem como 
utilizar as Leis de Manifestação Universal à medida que criam 
alegremente  beleza,  generosidade, relações amorosas e harmonia  
tanto em seu interior quanto ao seu redor. Conforme 
frequentemente dissemos-lhe, as leis universais não têm 
favoritos nem fazem exceções: são imutáveis e aplicam-se a 
todos, do mais baixo ao mais alto.

À medida que ascende e purifica suas freqüências/padrões 
vibracionais, você adquire a habilidade de acessar e integrar os 
pacotes de Luz da sabedoria armazenados nos níveis de dimensão 
superior da sua estrutura cerebral.  No entanto, você pode não 
compreender plenamente o resto desse complicado processo de 
“evolução”. O que está acontecendo em cada nível de sua 
existência é isto: à medida que se purifica e se sintoniza com 
as freqüências de Luz de dimensão superior, também está 
eliminando/dissolvendo os padrões negativos, desequilibrados e 
de freqüência inferior do passado, através de seus corpos 
físico, emocional e etérico, e  especialmente dentro do seu 
corpo mental e estrutura cerebral. Muitos dos níveis 
mundanos/inferiores de consciência, que eram prontamente 
acessíveis no passado, estão sendo dissipados e até mesmo 
fechados, pois eles já não servem mais ao seu bem maior. 
Lembranças dolorosas do passado são como sonhos maus para 
muitos, e vocês não têm mais um desejo ou uma necessidade de 
recordá-los. Quando isso acontecer, regozije-se, pois você sabe 
que curou aquela fase do seu passado.

Trivialidades e dados irrelevantes que muitos enfocaram no 
passado não podem ser tão prontamente acessíveis à medida que 
aprendem a conectar-se e a equipar-se com as informações novas e 
mais complexas. Você achará que, conforme acessar e integrar o 
conhecimento adquirido através dos pacotes de Luz da sabedoria, 
armazenados nos níveis superiores do seu cérebro, poderá 
desenvolver quase instantaneamente a inteira recordação de dados 
e conceitos complexos, pois estará aprendendo como conectar-se 
com o seu  “potencial de gênio”.

Mais um fenômeno enigmático que está ocorrendo no mundo inteiro 
é o fato de que a pessoa média não dorme mais a noite inteira 
sem interrupções. Uma grande maioria de  “almas em evolução” 
relatam despertar várias vezes à noite, algumas vezes sentindo-
se como se tivessem sido sacudido de volta ao seu corpo físico. 
Este é frequentemente o caso, pois você está muito ativo em suas 
horas de sono enquanto aprende a voar alto em Espírito e visitar 
muitos domínios e dimensões durante seus períodos noturnos de 
descanso. À medida que desenvolve a consciência, obtém a 
habilidade de acessar os planos/dimensões superiores da 
consciência (muitas vezes chamados, nos antigos ensinamentos 
esotéricos, de domínios causal e mental superior). Você não está 
fazendo mais essas jornadas em seu corpo astral, que foi criado 
pelas formas-pensamentos passadas e por aqueles pensamentos de 
outros que você reivindicou como sendo seus. Um dos milagres que 



acontece com um iniciado no caminho é, quando se atinge  certo 
nível de conhecimento equilibrado, o corpo astral é reabsorvido 
pelo dourado corpo etérico de Luz e o seu veículo de viagens 
para os domínios superiores passa a ser através da viagem da 
alma ou em seu purificado corpo mental, seu Eu Superior.

Você deve primeiramente experienciar uma fusão de alma, por meio 
da qual a personalidade egóica  torna-se a servidora da alma uma 
vez mais (ao invés de o corpo de desejo egóico ser o dirigente 
de suas experiências físicas). O próximo passo é quando sua alma 
funde-se com o seu Eu Superior, que prepara o caminho para 
maiores e mais expansivas fusões com a Superalma, através da 
qual você está continuamente incorporando cada vez mais do seu 
fragmentado Ser Divino, que deixou espalhado ao longo deste 
universo, enquanto tecia seu caminho cada vez mais profundamente 
nas criações das dimensões inferiores e uma enorme variedade de 
experiências, tanto positivas quanto negativas.

Quando em funcionamento dentro de uma realidade de 
terceira/quarta dimensões e você está predominantemente 
influenciado pelos centros dos três chacras inferiores, suas 
curtas permanências noturnas eram geralmente feitas em seu corpo 
astral de modo que era constantemente bombardeado pelos padrões 
da freqüência da consciência de massa, oriundos de muitas eras 
passadas. Essas foram formas-pensamentos embaraçosas, 
corrompidas, perturbadoras e causadoras de rupturas, que você 
chamava de “pesadelos” ou “sonhos maus”. Esses sonhos são 
algumas vezes baseados em experiências de vidas passadas 
atemorizantes e dolorosas, através dos quais seu Eu Superior 
está tentando ajudá-lo a purificar as formas-pensamentos 
negativas de sua consciência. Ou, se estiver no meio de um 
desafio ou iniciação importante, seu Eu Superior pode estar se 
empenhando em dar-lhe alguma percepção por mostrar-lhe a origem 
do desequilíbrio cármico e, através de sua própria  linguagem 
simbólica pessoal,  tenta dar a solução. Nesse nível, você 
normalmente lembra do episódio por um  período muito breve ao 
despertar e enquanto ainda está no estado Alfa de consciência. À 
medida que retorna à plena consciência, o sonho normalmente 
desaparece, a menos que seja muito vívido e faça um forte 
impacto em sua mente consciente, e então, pode lembrar-se apenas 
de uma parte dos eventos que ocorreram no sonho. Muitos estão 
agora experienciando sonhos lúcidos, por meio dos quais estão 
cientes de que estão dormindo e, de tempos em tempos pode até 
mudar o sonho a fim de criar um resultado satisfatório. À medida 
que progride, você também terá mais visões e interações com os 
mestres e Seres de Luz. Todavia, trataremos desse tópico mais 
tarde. 

Dissemos-lhe que o mais importante é que monitore seus 
pensamentos antes de ir dormir.  O “estado mental”, em que está, 
determina a qualidade do seu repouso e se será benéfico ou 
turbulento e perturbador. O estado de sono não foi projetado 
apenas para dar descanso ao seu corpo e a sua mente, a fim de 
reabastecê-lo e revigorá-lo, mas para permitir-lhe uma 
oportunidade para alçar vôo livremente aos domínios superiores 



da consciência. Quando diz:  “ Eu peço o meu bem maior” ou “Seja 
feita a Tua vontade”, você nos dá a permissão para  levá-lo aos 
salões de cura e aos templos de aprendizagem, e infundi-lo com 
conhecimento e padrões vibracionais que são compatíveis com o 
seu atual  “Estado de Ser”. Temos enfatizado repetidas vezes 
como é benéfico projetar seu Eu etérico  na Pirâmide de Luz na 
quinta dimensão, antes de dormir. Veja-se deitado sobre a mesa 
de cristal e visualize o estimulante elixir da vida irradiando-
se a partir da Cidade de Luz mais próxima, banhando-o, 
impregnando-o e curando-o, à medida que o preenche até o 
transbordamento com a Luz Divina da nova criação. Quando 
acordar, revigorado e energizado, respire profundamente e 
visualize essa curativa luz vital irradiando-se profundamente do 
núcleo da Terra, e, então, respire no mundo ao seu redor a 
partir do seu Centro Solar do Coração. Que forma magnífica de 
compartilhar sua Luz e começar o dia!

Meu corajoso guerreiro de Luz, à medida que se torna mais 
consciente e hipersensível aos padrões  da freqüência de 
mudança, tanto interna quanto internamente, e à medida que sua 
elevada consciência se amplia, é essencial que aprenda a ser um 
observador e não se torne presa do redemoinho de drama e caos 
que é excessivo no mundo. Requer disciplina e grande sabedoria 
para “permanecer no rumo” ou ficar centrado e cheio de poder 
quando parece que o mundo ao redor está afundando cada vez mais 
em caos e destruição. Sabemos quão ávido é em atingir a plena 
automestria. Todavia, conforme temos frequentemente declarado, 
mais rápido e mais, não é necessariamente melhor. Você deve 
estar disposto a permitir ao seu Eu Superior e aos seus 
auxiliares angélicos estabelecer a velocidade do seu avanço, 
pois temos a vantagem de observar o que está acontecendo ao 
redor do mundo e dentro de cada um de vocês  a partir de uma 
perspectiva superior, que nos capacita  interpretar o resultado 
dos eventos vindouros, através do futuro provável mais poderoso, 
e, às vezes, temos permissão para intervir mediante autorização 
de nosso Deus Pai/Mãe e os Senhores de Luz.

Amado, se obstáculos são continuamente postos diante de você 
enquanto tenta avançar ou criar algo novo em sua vida, saiba que 
pode não ser totalmente o tempo para sua visão tornar-se 
realidade.  Esteja disposto a entrar no santuário (gastar tempo 
em contemplação) de forma que o seu Eu Superior possa ou 
informá-lo do que deve fazer para prosseguir, ou quiçá o que 
deve ser posto no lugar que você não esteja ciente, antes que 
suas aspirações possam ser realizadas e manifestadas. Esteja 
disposto a permanecer  no momento presente e saiba que está 
exatamente onde deveria estar agora. Afirme frequentemente “Este 
é um momento perfeito e eu estou centrado no poder do agora”.

Amado, sabemos que os seus desafios são grandes e que sente que 
o futuro é incerto. Por favor, saiba o seguinte: Você nunca foi 
mais bem equipado para ter sucesso e  nunca antes teve tais 
maravilhosas faixas de Seres ILUMINADOS  para apoiá-lo e ajudá-
lo. Também saiba que as recompensas que o esperam estão além de 



sua compreensão. Permaneça firme, valente coração. Foi 
decretado: “Você não pode e não irá falhar”. 

Eu o envolvo em meu campo áurico de amor e proteção. 

EU SOU Arcanjo Miguel.

O ÊXTASE DO AMOR SAGRADO
Arcanjo Miguel Através de Ronna Herman
Dezembro de 2006 - Mensagem 109

Amado mestre, pedimos-lhe que pause por um momento e volte-se 
para o seu interior, à medida que rapidamente se move para 
dentro do seu Centro do Coração Sagrado. Respire fundo e 
conecte-se igualmente com o seu Centro da Mente Sagrada, que é 
uma parte essencial do hemisfério direito do cérebro. Agora, 
reflita nessas questões: O que é que você anseia acima de todas 
as coisas? O que está faltando em sua vida, que afeta tudo o que 
você pensa, sente e faz? 

A resposta é o Amor Sagrado, querido coração.

Não queremos dizer amor, conforme você o experiencia agora no 
domínio físico, mas o Amor Sagrado da sua Chama Gêmea, da sua 
família de alma nos domínios superiores, dos seus maravilhosos 
amigos angélicos, dos grandiosos Seres de Luz, do nosso Deus Pai 
/ Mãe o Criador Supremo. Isto é o que está faltando, e o que 
sempre ansiou desde que deixou seu imponente lar entre as 
estrelas, e dividiu-se em duas Centelhas de consciência 
individualizada, uma Centelha masculina e outra Centelha 
feminina da consciência divina, de modo que pudesse refletir e 
experienciar a glória e a diversidade de nosso Deus Pai Mãe. 

No passado, explicamos como você concordou em separar-se do seu 
parceiro sagrado a fim de cumprir sua missão divina, como 
alternou em assumir um corpo masculino ou feminino, e como, 
muito frequentemente, um de vocês permanecia nos domínios 
superiores enquanto o outro encarnava na expressão física.  
Raramente se deu uma oportunidade de se encontrarem no mundo 
físico. Todavia, houve épocas maravilhosas nas dimensões 
superiores quando se permitiu reunirem-se por um tempo de 
jubiloso encontro; para uma infusão de êxtase amoroso, uma fusão 
de sua Essência, uma recordação do que deixou para trás, e do 
que tem que aguardar no futuro. Essas maravilhosas dádivas não 
estão disponíveis desde que mergulhou na densidade da terceira e 
quarta expressões dimensionais – ATÉ AGORA.

Exigimos-lhe muito durante esses últimos anos de despertar e 
você sofreu através de muitas provas e testes. Vemos que grande 
número de vocês vêm lenta e diligentemente mudando para melhor à 
medida  que elevaram e harmonizaram seus padrões de freqüência  



e deixaram ir as restrições e as antigas e autolimitantes 
formas-pensamento.  Renunciaram à maior parte de suas emoções e 
hábitos dirigidos pelo ego, enquanto se esforçavam para retornar 
ao Centro do seu Coração Sagrado e para se tornarem mestres de 
si mesmos. Observamos seu esforço para compreender todos os 
novos e espantosos conceitos, enquanto empenhavam-se em 
reivindicar e viver sua verdade com o melhor de sua habilidade. 
Saudamos e honramos a todos vocês pela dedicação e constante 
vigilância em monitorar seus pensamentos e sempre esforçarem-se 
pelo “maior bem de todos”.

Ao rever o passado, você não mudou radicalmente para melhor? Não 
está o seu mundo mais tranqüilo e cheio de alegria? Não adquiriu 
capacidade para criar abundância e as coisas que deseja para 
viver em conforto e segurança? Aprendeu e tomou ao coração as 
leis universais da prosperidade, por meio das quais afirma que 
está designado para a abundância em todas as coisas? Lembre-se, 
deve manter o fluxo universal em circulação, tomar o que 
precisar e então permitir  que o fluxo se equilibre no mundo 
para ser compartilhado, de modo que possa ser reabastecido e 
multiplicado repetidas vezes.

Sim, você está alcançando muitas recompensas pela sua dedicação 
e lealdade, e estamos muito satisfeitos com o progresso que 
você, Buscador da Luz, tem feito.  Todavia, o proveito que tirou 
e os milagres que experimentou no passado não são nada em 
comparação com o que está agora disponível e aguardando-o: uma 
dádiva incomparável.

Falamos muito sobre a pureza do amor incondicional, que foi 
codificado em seu Corpo de Luz  Adão / Eva Kadmon, quando partiu 
como emissário de nosso Deus Pai / Mãe, e como se tornou 
distorcido pelo corpo físico e pelo corpo de desejo do ego, à 
medida que mergulhou na densidade e no amplo espectro da 
dualidade na terceira e na quarta  experiências dimensionais.  
Não foi decretado que deveria perder o contato com o amor 
sagrado de nosso Deus Pai / Mãe e  Criador, da mesma maneira que 
não foi planejado que se esquecesse da sua linhagem e herança 
divinas.

Quando começou sua jornada na densidade da terceira e quarta 
dimensões, o véu do esquecimento foi colocado sobre sua memória. 
Isto não significava um castigo, mas um ato de misericórdia, 
pois teria sido irresistivelmente doloroso lembrar-se da 
negatividade das suas encarnações passadas, bem como seria muito 
confuso acessar as suas muitas experiências nos domínios 
superiores da consciência. Lembre-se, na maioria das suas 
encarnações passadas no domínio físico, trouxe muito pouco de 
sua consciência divina, e a maioria dos seres humanos está 
funcionando nos níveis inferiores de consciência cerebral. Isso 
agora mudou, conforme explicamos no passado, independente de 
onde escolheu encarnar no espectro de Luz e sombra nesta 
existência, esse não é o seu lugar. Escolheu sua linhagem 
familiar, seu veículo físico e as circunstâncias de sua vida, 
pois foi decidido com a ajuda dos seus guias angélicos e dos 



anjos guardiões, quais poderiam ser as melhores  experiências 
abrangentes para ajudá-lo a curar antigos padrões negativos de 
pensamento, resolver questões cármicas, a fim de retornar ao
equilíbrio e à harmonia e atingir a automestria uma vez mais.

Dissemos-lhe que tem codificado em seu DNA e no seu projeto 
divino todas as virtudes, atributos, qualidades e aspectos de 
nosso Deus Pai / Mãe. Você é um campo de força eletromagnética; 
um pacote energético da substância de Divina Luz. Codificado 
dentro de cada um está o êxtase e a bem-aventurança do Amor 
Sagrado, uma experiência cósmica, orgásmica, além de qualquer 
coisa que possa imaginar na expressão física. Abrir o centro 
físico do coração sagrado e sintonizar-se com ele é somente o 
começo. Prepara-o para o processo de reunificação nos vários 
níveis, por meio do qual, gradualmente, se reconecta com as 
muitas facetas do seu Ser.  Muitos estão agora confortáveis com 
os conceitos de se comunicarem conosco,  seus amigos invisíveis 
e companheiros dos domínios superiores. Agora, um presente mais 
maravilhoso lhe é oferecido, a habilidade de reconectar-se com a 
sua Chama Gêmea e experienciar o êxtase do Amor Sagrado. Não 
terá mais que sentir solidão ou fome de aceitação amorosa e de 
validação de seu mérito. Não terá mais que ansiar por plenitude 
e desejar alguém no físico para refletir a sua beleza ou lhe dar 
um sentido de pertencimento.

Nosso Deus Pai / Mãe está esperando pelo tempo em que possa lhe
oferecer esta  incomparável dádiva. Quando falamos em retornar à 
Unidade, queremos dizer no sentido mais grandioso, assim como 
nos muitos e sutis níveis de integração do domínio físico.  
Dissemos-lhe que o projeto Divino para o futuro está agora no 
lugar certo e que muitas regras e condições do passado não se 
aplicarão mais àqueles que estão  firmemente no caminho da 
consciência expandida. Não encarnará mais com um dos três 
principais Raios de Deus como seu revestimento predominante, mas 
terá todos os doze Raios da consciência cósmica plenamente 
disponíveis e ativos. No futuro, dependerá de você decidir que 
Raios e quais as combinações de Raios desejará focalizar, 
desenvolver e tornar-se mestre. Muitos escolherão não retornar 
ao planeta Terra, mas se juntarão com sua Chama Gêmea e com 
muitos membros de sua família de alma, à medida que aceita uma 
nova missão divina, a fim de ajudar na criação da nova Galáxia 
Dourada do futuro. Muitas das regras, condições e conceitos de 
suas experiências terrenas estão mudando, enquanto vocês evoluem 
de seres humanos para Seres Galácticos, no processo de retornar 
ao seu verdadeiro estado como um mestre nos domínios da Luz.

Como pretende conectar-se com a sua Chama Gêmea? Primeiro, deve 
dizer “SIM AO AMOR SAGRADO”. Tem que desejar esta conexão  com 
todo o seu Ser, deve abrir a sua mente e o seu coração  ao 
conceito de que possui uma Chama Gêmea e que é possível 
reconectar-se com ela. Entre em sua Pirâmide de Luz e deite-se 
sobre a mesa de cristal, mova-se para o seu Centro do Coração 
Sagrado e permita que o Amor / Luz Sagrado(a) de nosso Deus Pai/ 
Mãe e o Criador jorre e o preencha até o transbordamento. Envie 
o convite a sua Chama Gêmea e peça-lhe para se juntar a você. 



Fale as palavras de amor que preencham seu coração e sua mente e 
então preste atenção à resposta.  Saiba que receberá uma 
resposta. Todavia, não coloque quaisquer condições acerca de 
como e quando ocorrerá. Apenas saiba que quando for o tempo 
certo, seu amado aparecerá. Sua reconexão em forma espiritual 
será um “acontecimento muito pessoal”, singular e precioso para 
você e o seu amado. Abra seu coração para todas as 
possibilidades do Amor Sagrado e saiba que é seu direito divino 
inato experienciar esta dádiva mais íntima.  Não tem que 
compartilhar sua experiência com os outros, mas saiba que 
aqueles que o cercam começarão a sentir a diferença em você e 
responderão a sua natureza elevada e amorosa. Todos ao seu redor 
se beneficiarão das suas expressões de Amor Sagrado.

Até mesmo se já tiver um parceiro ou companheiro na expressão 
física, é admissível e desejável reconectar-se com a sua 
contraparte na forma espiritual. À medida que se conectar e 
integrar os atributos e qualidades de sua outra metade, algo 
mágico acontece: Você retorna à totalidade dentro do seu próprio 
Ser, e não olha mais para fora em busca de validação ou para o 
que sente que lhe falta. É o meio mais rápido e mais seguro de 
sentir e então expressar o amor incondicional e, em 
conseqüência, seus padrões de freqüência serão elevados e 
começarão a irradiar este refinado amor ao seu par, aos seus 
entes queridos e a todos ao seu redor. Mais frequentemente, seu 
parceiro e sua família responderão às suas emanações de amor 
Sagrado / incondicional, e as interações entre vocês rapidamente 
mudarão para melhor.

Muitas almas queridas concordaram em um nível de alma viajar 
sozinhas durante esta existência, ou centrar-se em sua missão 
espiritual ao invés de buscar um parceiro ou companhia íntima. 
Dizemos-lhe, não precisa completar sua jornada terrena sozinho, 
nem tem de esperar até que transcenda para experienciar o 
“estado de felicidade” dos domínios superiores.  É hora de 
deixar cair os filtros e os véus que foram colocados sobre sua 
memória e sua consciência. É hora de recordar-se de quem é, e do 
TODO que você é. É um tempo de reunificação da mais elevada 
ordem.

Uma pequena minoria de Chamas Gêmeas pode estar encarnada na 
Terra ao mesmo tempo, e é decretado às vezes que se encontrarão 
e farão conexão. Em tal instância, ambas as metades do todo 
concordam em encarnar ao mesmo tempo para ver de que forma 
Chamas Gêmeas poderiam progredir juntas na expressão física. A 
menos que as duas pessoas envolvidas estejam firmemente no 
caminho e sejam equilibradas o suficiente, essas uniões não 
resultam em estado de felicidade,  porém trazem mais conflito e 
infelicidade em suas vidas. Existe frequentemente uma obsessão 
de um para com o outro, que termina em uma situação de “não 
posso viver com você, mas também não posso viver sem você”, 
porque eles não aprenderam o segredo do amor sagrado e estão 
ainda fazendo o jogo da dualidade e do amor dirigido pelo ego, 
que é cheio de condições.  



Ir para sua Pirâmide de Luz na quinta dimensão preparou-o para 
novos níveis de consciência e de muitas dádivas de iluminação 
que o aguardam no futuro. A meditação das Cidades de Luz também 
acelerou o processo de prepará-lo para o encontro e a 
reunificação com a sua Chama Gêmea, e também com os muitos 
fragmentos de si mesmo que você deixou para trás nos domínios 
superiores.

Muitos experimentarão dúvidas e talvez algumas emoções negativas 
ao considerar este conceito do encontro com a Chama Gêmea, e com 
a possibilidade de felicidade cósmica, orgásmica. Dizemos-lhe, 
amado, os sentimentos de amor e a união orgásmica no corpo 
físico empalidecem quando comparados à felicidade e ao êxtase 
que experienciamos nos domínios superiores. Estamos em 
permanente estado de regozijo, porém, a mais preciosa dádiva de 
todas é quando nos fundimos com o nosso divino complemento, ao 
mesclar nossa Essência e o TODO que somos. A cada nível 
dimensional superior, o estado de felicidade / êxtase do amor 
sagrado é engrandecido. Você, como humano, não poderia suportar 
o poder e a magnificência do amor sagrado do Criador que nós 
experienciamos constantemente.  Está disposto a testar esse novo 
nível de consciência cósmica? Está pronto para aceitar esta 
dádiva divina que lhe é oferecida? Você não tem nada a perder, 
mas tudo a ganhar. Sua Chama Gêmea está aguardando que atenda à 
chamada. Quando disser “SIM ao Amor Sagrado”, sentirá uma 
dramática mudança no Centro do seu Coração Sagrado à medida que 
se prepara para receber a purificada dádiva do amor sagrado 
enviado por nosso Deus Pai / Mãe. Sua vida terrena mudará para 
sempre. Invoque-nos e o guiaremos e o ajudaremos de toda forma 
possível. Saiba que estou sempre com você e que é ternamente 
amado.

EU SOU Arcanjo Miguel.

Tradução de Ivete Brito 

Fonte Original:  www.RonnaStar.com

Site Oficial em Português:  www.aamiguel.pop.com.br
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