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ABRIR O PORTAL PARA O SEU CORAÇÃO SAGRADO

Arcanjo Miguel  através de Ronna Herman

Mensagem 110 de janeiro de 2007

Amado mestre, sua jornada para a densidade foi realmente uma 
aventura e estendeu-se por bilhões de anos de acordo com o seu 
modo de medir o tempo. Explicamos como, à medida que se moveu 
para a profundeza cada vez maior do grande vazio e da escuridão do 
espaço, você ajudou a preencher esse vazio com Luz, substância, 
textura e formas além de sua mais extravagante  imaginação.  E, então, 
de acordo com o plano divino, submergiu em cada nova realidade que 
ajudou a moldar, de modo que pudesse experienciar a criação em suas 
muitas e diversas formas magníficas. Desse modo, começou a
manifestação da matéria sólida, através do pensamento puro, criado a 
partir da Mente do Criador Supremo, e, mais tarde, desde a mente do 
Deus Pai/Mãe de cada universo, e, finalmente, através de seus próprios 
pensamentos, à medida que se afastava cada vez mais da Fonte pura  
de toda criação. 

Após adquirir sua consciência individualizada, ao perceber que era 
uma Centelha Divina do Criador Supremo, o TUDO QUE É, você sabia 
que fora predestinado a viajar adiante para o grande e não-
manifestado vazio, como um emissário de Luz, pois isso foi codificado 
nas profundezas da sua alma imortal  e no âmago do seu coração 
sagrado. Você, junto com todas as outras “Centelhas despertas de 
consciência”, foi destinado a experienciar toda maravilhosa diversidade 
da criação para o Criador, nosso Deus Pai/Mãe e para todos os 
grandiosos Seres de Luz que permaneceram nos domínios purificados.

Dizemos-lhe isto porque desejamos enfatizar quão antigo e complexo 
você é. Veio a esta existência com uma riqueza de conhecimento e 
com uma linhagem rica e complexa codificadas em seu DNA, em sua 
estrutura celular, em seus corpos mental, emocional e em seu 
abrangente e consciente sistema de chacra. Você frequentemente 
quer saber por que os membros de uma família são tão diferentes 
quando, sob um ponto de vista restrito, vieram de uma mesma 
linhagem parental. A linhagem de sua família terrena nesta existência é 
apenas uma porção minúscula de sua vasta e inestimável herança. 



Você separou-se de sua consciência ou fragmentou-se em milhões de 
vezes a fim de experienciar a grandiosa diversidade da Criação, e 
também se reuniu com muitas das suas múltiplas facetas mais vezes do 
que pode contar. Cada vez que você fez isso,  acrescentou 
informações mais complexas e experiências singulares a seu banco de 
memória.  Quanto mais se afastava da perfeição do Criador Supremo e 
mais se aprofundava nas múltiplas dimensões, suas criações ficavam 
mais densas e menos perfeitas, pois tinha menos substância de Luz pura 
com que trabalhar. Portanto, não há censura e não deveria haver 
sentimentos de culpa ou de fracasso. Foi uma experiência de 
aprendizagem. Todavia, agora é a hora de reivindicar sua automestria 
e a habilidade de criar coisas belas e harmoniosas de acordo com o 
plano divino original. Agora que está consciente de que tem o poder 
para conectar-se com um suprimento ilimitado da substância 
primordial, pura e vital e com o Amor/Luz de pureza e perfeição, o que 
está esperando? A rejeição do seu direito divino inato é um engano, e o 
seu Eu Superior não abrandará em suas advertências para ajudá-lo a 
despertar e reivindicar sua herança real.

Explicamos como o espectro de Luz e sombra foi criado neste universo 
de modo que você pudesse experienciar a dualidade e a polaridade.  
Nas dimensões superiores, aqueles mais próximos de nosso Deus 
Pai/Mãe e do Grande Sol Central, o espectro da dualidade é muito 
estreito. Todavia, tornou-se mais amplo e mais evidente à medida que 
cada dimensão era estabelecida, até que se alcançou o que foi para 
ser o máximo de dualidade a ser experienciado. Esteja ciente de que 
não foi decretado nem se pretendia que a humanidade devesse 
afundar tão profundamente na dualidade e na polaridade a ponto de 
causar tanta dor e sofrimento.  O tempo chegou para que as distorções 
e excessos do passado sejam trazidos de volta à harmonia, e é nosso 
maior desejo ajudá-lo a avançar nesse processo com facilidade e 
graça. 

Por favor, preste atenção às nossas palavras: Você não é julgado e 
nunca o foi por  qualquer um ou por algum Ser dos domínios invisíveis ou 
superiores. VOCÊ SOZINHO JULGA A SI MESMO! Sob as leis universais de 
causa e efeito, todos os seus pensamentos, intenções e ações são 
guardados em seu campo áurico e em seu sistema de chacra, e irradia 
os padrões vibracionais assim criados, a partir daí em um padrão de 
infinidade que retorna a você nas mesmas freqüências e medidas. No 
passado, frequentemente levava muitas existências para se colher as 
recompensas por ações positivas e amorosas, ou para experimentar as 



penalidades por ações negativas ou danosas. Em conseqüência, muitas 
vezes, não era óbvio que os “justos” fossem de fato recompensados, e 
que os “injustos” também recebessem da mesma forma suas 
adequadas recompensas. Mais uma vez, nenhum grande ou pequeno 
Ser está distribuindo prêmios ou castigos. As leis universais estão 
firmemente colocadas e o seu próprio Eu Superior supervisiona o seu 
progresso ou a falta dele, seja limpando o seu caminho à frente e 
abençoando-o com milagres grandes e pequenos, seja por colocar 
mais obstáculos diante de você, na esperança de que despertará e 
caminhará na espiral de ascensão.

Amado, muitos estão carregando grandes fardos do passado, erros que 
cometeram nesta existência, e também muito dos condicionamentos 
passados e das memórias enterradas dos eventos ou ações dolorosas 
de todas as suas vidas anteriores. Não lhe serve mais reter essas 
memórias ou carregar os “fardos da iniqüidade”. É hora de nos permitir 
ajudá-lo a curar as lembranças dolorosas do passado da mesma 
maneira que estamos removendo as distorções dos padrões de crença 
da consciência coletiva da terceira e da quarta dimensões e trazendo-
as de volta ao seu espectro de dualidade projetado originalmente. 

Quando você desceu aos restritos e limitantes domínios da consciência, 
foram colocadas membranas de Luz em torno das múltiplas camadas 
do seu DNA, deixando somente duas camadas acessíveis e ativas. 
Também colocaram membranas de Luz sobre a sua memória, bem 
como ao redor dos Pacotes de Luz de sabedoria, guardados dentro da 
sua estrutura cerebral superior. Foi posto um véu sobre a sua memória 
de modo que,  muito frequentemente, não pudesse se recordar das 
suas vidas passadas, pois isto seria uma carga pesada  demais, 
recordar-se de todos os seus erros e imperfeições do passado. Foi um 
ato de misericórdia, porque se verificou ser bastante difícil para você 
perdoar-se pelos seus erros e decisões injustas nesta existência, muito 
mais difícil seria perdoar-se de todos os desvios passados. Essas restritivas 
membranas de Luz estão lentamente se dissolvendo à medida que 
retorna ao equilíbrio e à harmonia e avança na espiral de ascensão e 
reunificação. Uma membrana de Luz foi colocada sobre o portal atrás 
do Centro do  seu Coração Sagrado até chegar a hora de começar  a 
sua jornada de volta às dimensões superiores e aos domínios de Luz. 
Todavia, você, e só você, colocou uma membrana de proteção sobre 
o vórtice frontal do Centro do seu Coração Sagrado, porque foi ferido, 
desapontado e desiludido com muita freqüência.  Lenta, mas 
seguramente, através das técnicas que lhe temos dado, você tem 



dissolvido essas membranas restritivas de forma que o Amor/Luz possa 
fluir livremente para você e a partir de você do modo em que foi 
planejado.  A fim de acessar e irradiar as sempre crescentes freqüências 
de Luz, deve ser capaz de integrar e impregnar seu Ser com esses 
padrões vibracionais avançados, e deve estar preparado para irradiá-
los em direção ao núcleo da Terra e daí projetá-los em direção ao 
mundo como um todo, através do portal do Centro do seu Coração 
Sagrado,  tanto para frente quanto para trás.

Lembre-se, dissemos que, quando veio pela primeira vez à Terra, você 
era um Pilar de Luz brilhante e cristalino. Lentamente, à medida que 
mergulhou na densidade, começou a construir uma cruz de matéria 
que se tornou de difícil manejo cada vez mais,  enquanto seu espectro 
de Luz e sombra aumentava. Agora, está levando de volta ao equilíbrio 
e à harmonia esses fragmentos que criou à medida que busca e 
conecta-se com as freqüências de Luz cada vez mais elevadas. Está em 
processo de se tornar uma cruz de Luz, querido, à medida que o seu 
sistema de chacra da coluna vertebral se liga e você irradia Amor/Luz  
a partir do Centro do seu Coração Sagrado, para frente e para trás.  

Temos dito seguidamente que “cure o passado, programe seu futuro e 
então viva no presente”, pois este exato momento é o Ponto de 
Tranqüilidade ou o centro do poder da Criação. Por que não entra no 
centro dessa espiral, no olho da dualidade e da polaridade onde tudo 
é calmo e pacífico, pleno da pura e rica substância primordial da força 
vital que só está esperando para ser moldada em sua visão do futuro? 
Neste exato momento, quando entra no Centro do seu Coração 
Sagrado, pode experienciar o profundo amor e a compaixão de nosso 
Deus Pai/Mãe e o Supremo Criador e saber que é um filho/filha 
estimado(a), em uma missão importante, e nada que possa dizer ou 
fazer pode diminuir esse amor.

LEMBRE-SE, SEUS CORPOS EMOCIONAL, MENTAL E ETÉRICO PODEM SER 
CURADOS E TRANSFORMADOS DE VOLTA À TOTALIDADE ATRAVÉS DA 
DÁDIVA DO PERDÃO. Ponha-se diante de um espelho e mire-se em seus 
próprios olhos ou vá a sua Pirâmide de Luz e deite-se sobre a mesa de 
cristal. Diga a si mesmo,

“Eu me perdôo por qualquer ação, pensamento  ou feito, passado, 
presente ou futuro, nesta ou em qualquer outra realidade, que não 
fossem constituídos nas freqüências do Amor Sagrado. 



Perdôo a todos que eu sinto que me tratou injustamente nesta ou em 
qualquer existência e lhe devolvo embalado em uma bolha de amor, 
todas as memórias negativas, energias impactadas e futuros prováveis 
que criamos juntos. Peço aos anjos do perdão que impregne todas as 
facetas do meu Ser com as freqüências de Amor/Luz de modo que eu 
possa tornar-me ‘focado em minha alma e centrado em meu coração’ 
como um Portador de Luz e um mestre de mim mesmo.”

Respire profundamente enquanto entra no Centro do seu Coração 
Sagrado. Permita que o puro Amor/Luz jorre direto em você, através do 
seu Eu Superior. Sinta a expansão no centro do seu coração à medida 
que esse divino elixir de amor impregna as profundezas da sua Essência. 
O amor sagrado é que o liberta das algemas que você mesmo forjou 
ao seu redor, amarrando-o, restringindo-o, emaranhando-o em suas 
interações cármicas. Quando nega esse amor, está negando sua 
herança e seu direito inato divino. Pratique esse exercício tão 
frequentemente quanto for necessário até sentir que aceitou a verdade 
de que você é digno de perdão.

O autoperdão  que facilita o perdão a todos os outros é um passo 
essencial no processo de abrir o portal do Centro do seu Coração 
Sagrado, e o portal do seu coração  deve estar aberto,  a fim de 
conectar-se de maneira bem sucedida com a sua Chama Gêmea.  
Deve procurar fazer um esforço combinado para retornar à harmonia e 
ao equilíbrio dentro do seu próprio Ser, a fim de se aprontar para 
conectar-se com sua contraparte divina.  Seus dolorosos e insatisfatórios 
relacionamentos terrenos são os resultados de sentimentos interiores de 
indignidade, culpabilidade, medo do fracasso e rejeição. A batalha dos 
sexos é de fato uma batalha interna com o Eu, à medida que projeta 
suas “necessidades, vontades e desejos” em outras pessoas, na 
esperança  de que elas possam supri-lo daquilo que lhe falta 
internamente. Seus relacionamentos seguramente refletirão as energias 
negativas que precisa superar, bem como alguns dos atributos positivos 
que deseja para si. Pode ser doloroso ou satisfatório, dependendo do 
jeito que desejar “disputar o jogo dos relacionamentos”. Os 
relacionamentos físicos negativamente baseados são apoiados no 
medo, na rigidez, na auto-absorção e na limitação. As relações 
sagradas são baseadas no amor e inspiradas pelo Espírito, e permitem 
que cada um dos participantes integre e expresse os atributos positivos 
da sua natureza intrínseca masculina e feminina. Focalizam na 
integridade e na unidade e apesar disso, são flexíveis e permitem a 
liberdade de expressão.



À medida que eleva sua consciência e retorna à harmonia interior, 
você irradia padrões de freqüências mais purificadas, e em 
conseqüência, atrairá aqueles que estão irradiando e que estão
confortáveis com o mesmo nível do espectro de Luz. O processo de 
reunificação implica em reunir múltiplas facetas e níveis de sua família 
de alma, composta das famílias terrena, solar, galáctica, e universal, 
bem como das muitas facetas do “Eu”, inclusive da sua Divina Chama 
Gêmea, e, então, finalmente,  a totalidade da sua presença EU SOU.    

Querido, gostaria de começar o processo do perdão AGORA, e fazer 
um esforço concentrado para abrir o portal do Centro do seu Coração 
Sagrado, de modo que essas maravilhosas dádivas possam ser 
derramadas sobre você? Chame-nos e nos permita que o ajudemos.  
Lembre-se, estamos apenas a uma batida do coração e a um 
pensamento seu.  Envolvemo-lo em sagrado e incondicional amor. 

EU SOU Arcanjo Miguel 

O ACESSO A SUA MENTE E A SUA CONSCIÊNCIA MACROCÓSMICAS

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 111 de fevereiro de 2007

Amado Mestre, você está pronto para expandir sua visão para  além do 
seu “pequeno mundo” particular ou de sua realidade microcósmica?  
Está pronto e disposto a aceitar a verdade de que você afeta a todos e 
a tudo neste universo, em um grau ou outro, e que todos na Terra e em 
qualquer outro domínio também o afeta? Você é um microcosmo ou 
um universo em miniatura dentro do macrocosmo que contém a
totalidade da experiência Omniversal. Foi descrito como uma ‘célula’ 
dentro do coração/mente do Criador Supremo e esta é uma descrição 
válida.

À medida que o Criador Supremo irradia cada vez maiores quantidades 
do Elixir Vital para todo o Omniverso, toda a Criação está sendo 
afetada. Você não pode esconder-se disso. Nem pode negar este fato. 
Sua conexão com a Fonte está se tornando cada vez mais forte e 



convincente o tempo todo. O fator de magnetização também, e você 
está magnetizando para si em escalas cada vez  maiores aquilo que 
reivindicou como sua realidade. Se acreditar que deve viver na pobreza 
e no caos, isso será reforçado e ampliado em sua vida. Se aceitou a 
verdade de que lhe foi conferido o direito a uma vida de beleza, 
alegria e prosperidade, essa realidade será revelada diante de você (se 
buscar isso e der os passos adequados conforme delineado nas 
mensagens anteriores).

É como se a sua conexão estivesse sendo puxada e arrastada em 
direções diferentes à medida que o Espírito tenta chamar a sua 
atenção, você pode resistir e conter-se, chutando e gritando, mas 
finalmente avançará na espiral da evolução. Não haverá quem negue 
o ciclo evolucionário que está agora em plena atividade. O Eu álmico 
está advertindo e estimulando a todos, em um ou outro grau, através 
de um esforço para atrair a atenção de cada alma. Ninguém pode 
manter o ‘status-quo’ de viver despreocupadamente e ignorar a 
chamada para despertar. Você pode crescer e ascender em 
consciência, ou mergulhar mais profundamente no caos e na limitação, 
adiando o inevitável. Freqüentemente declaramos que “vocês estão 
destinados a retornar a um estado aperfeiçoado, então por que não 
aproveitam a jornada?” 

Pode ver facilmente onde a resistência no mundo é mais forte. Há uma 
forma-pensamento muito poderosa que foi construída durante os 
últimos cinquenta anos ou mais. É uma forma-pensamento de 
aniquilação, um desejo nas mentes de muitas almas de destruir todos 
aqueles que não se ajustam a certos ensinamentos e regras culturais ou 
religiosas. É como se os últimos vestígios das opiniões dogmáticas da 
terceira/quarta dimensões estivessem vindo à tona para serem 
transmutados. É uma luta de morte para muitos e é baseada no medo. 
Medo de não estar certo. Medo do desconhecido. Medo da mudança 
e de perder o controle. Infelizmente, aqueles que têm essas crenças 
atrairão para si aquilo que mais temem.

Nas regiões do mundo onde isso está ocorrendo é um evento 
microcósmico. É como se as áreas em conflito estivessem sendo isoladas 
e excluídas do resto do mundo de modo que os países/territórios 
circundantes não serão contaminados. Gostaríamos que soubesse que 
estamos utilizando parte do belo Amor incondicional/Luz que vocês, 
Guerreiros da Luz, estão  emitindo, para colocar escudos protetores ao 



redor das áreas onde a paz é a forma-pensamento predominante, de 
modo que a contaminação não se espalhe.

À medida que expandir sua consciência e começar a utilizar sua Mente 
Sagrada ou Mente Macro, sua realidade mudará muito rapidamente. 
Isso é o que estamos explicando ao longo desses últimos anos, 
enquanto nos esforçamos em ajudá-lo a aperfeiçoar as técnicas da 
Mestria Alpha.  Sua mente micro é a sua consciência Beta, enquanto 
que a sua Mente Mestra Alpha é a sua consciência de Mente Macro, 
que ajuda a mente subconsciente a se tornar consciente à medida que 
todas as antigas programações subjetivas e negativas do passado são 
liberadas e transmutadas, e a mente consciente torna-se receptiva 
para ser carregada com as informações cósmicas de conhecimentos 
dos domínios superiores.

A Macro consciência é experienciada através dos centros da Mente 
Sagrada e do Coração Sagrado. As energias dos três chacras inferiores 
são filtradas e iluminadas abundantemente através do Coração 
Sagrado, à medida que são gradualmente unificados e trabalham em
harmonia com o sistema dos chacras superiores. A Macro Mente 
Sagrada é uma combinação unificada dos hemisférios esquerdo e 
direito do cérebro e tem o potencial de acessar as informações de 
níveis superiores armazenadas no interior dos Pacotes de Luz de 
sabedoria, localizados atrás do cérebro, desde a Medula Oblonga 
(onde começa o centro do chacra de Ascensão)  até a coroa.

O segredo, amado, é permanecer centrado em seu  Coração Sagrado 
à medida que expande sua consciência e que a sua radiância se 
desenvolve em círculos concêntricos de Luz cada vez maiores ao seu 
redor, assim expandindo sua esfera de influência.

Permanecer centrado no coração é uma das mais importantes regras 
no processo de reconexão com sua Chama Gêmea, ou para acessar o 
Amor Sagrado da Consciência de Unidade. Aprender a técnica da 
Respiração de Infinidade é também uma parte essencial do processo. 
Como vê, à medida que pratica a Respiração de Infinidade, a 
Inspiração começa no centro do seu Coração Sagrado e sobe através 
do tubo prânico (em frente da coluna espinhal), e sai pela Medula 
Oblonga, atrás do cérebro, curvando-se sobre sua cabeça e entrando 
no centro do seu Coração Sagrado mais uma vez. Permita a essa 
energia encontrar o seu próprio caminho. Se entra e sai pelo esterno, 
pelo cardíaco superior ou pelo plexo solar, não faz diferença: onde quer 
que entre ou saia é apropriado. Sua respiração sabe que caminho 



tomar, tudo o que você tem a fazer é concentrar-se nos pontos de 
saída e de entrada enquanto inspira e expira. Após entrar no corpo, 
através do Centro do Coração Sagrado, a expiração desce pelo tubo 
prânico, mais uma vez, dentro do corpo, em frente da coluna espinhal, 
e sai através do Chacra Básico, o períneo (a pequena região entre o 
ânus e os órgãos sexuais). A respiração prossegue seu caminho pela 
frente do corpo e entra outra vez no Centro do seu Coração Sagrado.

Muitos de vocês estão praticando fielmente essa técnica por algum 
tempo e estão prontos para o próximo passo. Observe, deixar a 
respiração sair pela Medula Oblonga facilita a ativação do Chacra da 
Ascensão, na base do crânio, assim iniciando o processo de abertura 
dos níveis de dimensões superiores do cérebro, que dá acesso a níveis 
de freqüências superiores de consciência.

A maioria dos que estão lendo essas mensagens está pronta para o 
próximo passo, e muitos já completaram o processo da abertura da 
passagem para o Portal atrás do coração. Este é o portal que dá 
acesso às Cidades Celestiais de Luz, e se você está visitando a Cidade 
de Luz nas dimensões superiores em sua região, através da Pirâmide de 
Luz, na quinta dimensão, sua passagem para o Portal atrás do coração 
já está aberto e funcionando.

Quando você encarnou no planeta Terra pela primeira vez e 
gradativamente assumiu um veículo físico, sua coluna de Luz era tão 
ampla quanto sua coroa (o halo sobre a cabeça simboliza essa Coroa 
de Luz que se conecta com o seu Eu Superior, e com todo caminho de 
volta ao nosso Deus Pai/Mãe e Criador Supremo). Essa energia vibrante 
e doadora de vida irradia-se pela frente e por detrás do seu chacra 
cardíaco em direção ao mundo que o rodeia. Com o passar do tempo, 
após mergulhar na densidade do ambiente de terceira e quarta 
dimensões e experimentar muita “dor de coração”, a maioria de vocês 
construiu, gradualmente, um escudo etérico de proteção sobre o 
coração, diminuindo, assim, o fluxo de Amor/Luz tanto de saída quanto 
de entrada. Havia uma membrana etérica de Luz colocada sobre a 
parte de trás do coração, que deveria permanecer intacta até que a 
humanidade estivesse pronta para começar a ascender de volta aos 
domínios de Luz. ESTE TEMPO É AGORA.

Para acelerar o processo da plena abertura e da ativação desse portal, 
faremos agora uma pequena mudança na técnica da Respiração de 
Infinidade. Todavia, é importante que pratique a primeira técnica, 
conforme delineada acima, por um tempo, até que lhe seja familiar e 



confortável, e possa ser realizada com facilidade e sem esforço 
consciente. Quando puder fazer isso, saberá que o processo está 
‘Codificado internamente’ e que ocorrerá sem esforço consciente. 
Nesse momento, pode começar a segunda parte desse processo. Há 
apenas uma pequena, mas muito importante mudança: Em vez de a 
Inspiração sair pela base do crânio ou da Medula Oblonga, visualize-a 
saindo por detrás do Coração Sagrado (ou o Portal por detrás do 
templo interior do seu coração). A respiração ainda seguirá para cima e 
por sobre a cabeça e entrará de novo no corpo pelo mesmo lugar em 
sua frente, e continua descendo na Expiração, à medida que sai 
através do Chackra Básico e entra na frente do corpo na Inspiração. 
Após aperfeiçoar essa técnica, amado, faça um esforço concentrado 
para praticá-la várias vezes ao dia, mesmo que seja apenas meia dúzia 
ou mais de respirações. Isso vai acelerar o processo e facilitará uma 
maior infusão de Luz do Criador Divino.

Dissemos anteriormente e enfatizaremos agora: o 
conhecimento/sabedoria revestido de amor/compaixão, focado na 
intenção/ação cria o poder que guarda as chaves do depósito 
universal do potencial não manifestado. Potencial que só está 
esperando-o para que o molde e crie qualquer coisa que possa 
visualizar. Imagine que a Respiração de Infinidade que introduz em seu 
sistema está cheia de trilhões de minúsculas partículas subatômicas 
diamantinas de Amor/Luz, e que o ativador da energia seja o AMOR.  
Então, a fórmula é simples: focalize sua atenção naquilo que queira 
criar, preencha-se com o Elixir Vital e o impregne com o puro amor que 
o seu Sagrado Coração emite. Amado, esta é a fórmula mágica que 
não pode falhar.

Nosso Deus Pai/Mãe, o Elohim e os arcanjos criaram as Pirâmides de Luz 
viva em cada nível da Criação de modo que você possa acessar os 
blocos de construção da vida. Essas formas doadoras de vida dão-lhe 
acesso às frequências de Luz que são componentes necessários de 
transformação para que,  como Seres Humanos,  você possa retornar a 
um estado exaltado de consciência, seu estado Divino.  

Nós o instruímos a ir a sua Pirâmide de Luz / Poder na quinta dimensão e 
expor claramente suas intenções, detalhando especificamente o que 
deseja  criar. Declare que você solicita  que isso esteja alinhado com o 
seu bem maior e que seja para o maior benefício de todos. Agora, 
durante suas horas de vigília, siga as instruções acima delineadas, 
utilizando-se da técnica da Respiração de Infinidade, à medida que 



visualiza um fluxo procedente do Fluxo Cósmico da Vida, jorrando 
através do cristal bifacetado em sua Pirâmide de Luz, preenchendo-o 
com a substância da Divina Luz, ligando e ativando sua visão. Enquanto 
pratica a técnica da Respiração de Infinidade, começará o que 
poderíamos chamar de “um efeito cascata” por meio do qual a 
energia fluirá gradativamente a partir de sua pirâmide até a esfera de 
sua consciência, abrindo caminhos, inspirando e o conduzindo para 
que prossiga criando e usufruindo de sua visão com firmeza  e 
confiança.

O mesmo se aplica às energias de freqüências superiores das Cidades 
de Luz. Uma vez que se conecte, começa esse “processo em cascata” 
por meio do qual um fluxo contínuo de magnitude e padrões 
adequados aflui para a Pirâmide de Luz e desce até você, através da 
coluna de Luz. Visualize sua Réplica Etérica deitada sobre a mesa de 
cristal. Permanecerá ali enquanto se centrar em seu corpo físico, e se 
fundirá com ela quando visitar sua Pirâmide e se deitar na mesa de 
cristal. Cada vez que se fundir com essa faceta de si mesmo na quinta 
dimensão,  absorverá mais das refinadas frequências de Luz que foram 
integradas em sua Réplica Etérica durante a sua ausência. Como vê, 
amado, estamos fazendo todo o   possível para ajudá-lo nesse 
dramático processo de transformação, mas  para  ser bem sucedido 
deve fazer a sua parte. Queridíssimo coração, há grandes mudanças no 
ar, e lhe daremos orientação de muitas maneiras  a fim de que possa 
integrar a sabedoria avançada que é tão importante para expandir sua 
consciência de Macro Mente. Não se desanime e sim, seja diligente. 
Seus esforços serão enormemente recompensados. Saiba que estamos 
sempre próximos para guiá-lo e ajudá-lo. Você é amado além das 
medidas. 

EU SOU Arcanjo Miguel 

ACENDER E INTEGRAR A CHAMA DO RAIO DIAMANTINO

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 112 de março de 2007

Amado mestre, a humanidade está sendo advertida e inspirada de 
toda forma possível a fim de avançar para o próximo nível de 
ILUMINAÇÃO. É decisivo que se esforce para incorporar, ativar e projetar 
a máxima quantidade de Luz do Criador que lhe está disponível.  



Conforme foi no começo dos tempos na Terra, aqueles que estão no 
processo de retornar ao modo  de existência equilibrado e harmonioso 
originalmente projetado, gradativamente terão acesso ao poder 
dinâmico e à glória da Essência do Criador Supremo.

A Terra e a humanidade estão tornando-se Portadores de Luz 
multidimensionais à medida que o esplendor do Supremo Criador e 
nosso Deus Mãe/Pai impregna o sistema solar e a Terra através do 
Grande Sol Central da Galáxia Via Láctea. O sistema da Rede Cristalina 
sustenta as codificações e o Esquema Divino para você retornar à 
multidimensionalidade, bem como ao Projeto Divino para o futuro da 
Terra e da humanidade. Todavia, depende de cada um conectar-se 
com este sistema de rede através das grandes Cidades de Luz, e 
começar a decifrar as codificações a que está ligado, sua missão e a 
região específica onde habita.

Durante esses tempos de rápidas transformações, você descobrirá os 
padrões de energia da sua nova natureza multidimensional flutuando a 
uma ampla variação de freqüências, pois o sistema da Rede Cristalina 
está programado com os mais elevados padrões vibracionais que as 
pessoas em cada região podem incorporar e ancorar para si mesmos e 
para a Terra. É um processo duplo: o sistema da Rede afetará a 
humanidade através de suas codificações para o futuro, e a 
humanidade afetará o Sistema da Rede à medida que cada pessoa 
ancora a Luz Viva das  Cidades Celestiais de Luz.

A energia plena do potencial não manifesto de “Tudo o que é” e de 
tudo o que sempre será emana da Mente Omniversal chamada de 
Criador Supremo. Essa energia é ilimitada e inesgotável. A energia não 
pode ser perdida nem destruída, ela se transforma – evolui ou se 
transfere – de acordo com a intenção, o desejo e as ações do co-
criador; manifesta-se em novas formas de freqüências específicas e 
padrões vibracionais expandindo-se a partir da Substância Primordial da 
Força Vital emitida do Rio da Vida/Amor do Criador e nosso Deus 
Mãe/Pai.



O problema é que a maioria se esqueceu de como conectar-se com o 
Rio da Vida/Luz; todavia, se você aderir às Leis da Manifestação 
Universal, terá a habilidade de manifestar suas visões, sonhos e desejos. 
Você sempre foi co-criador no plano físico, seja de alegria, paz e 
abundância, seja de pobreza, sofrimento e limitação.

Deve mover-se para além da “estrutura de crença da consciência 
coletiva” e esforçar-se ativamente para atingir um “ajuste de atitude”, a 
partir do qual    conscientemente você percebe e reivindica que é um 
co-criador que está autorizado a manifestar toda a beleza, 
generosidade e abundância do universo. Sua prioridade deve ser 
estudar e integrar  a sabedoria das Leis Universais e aprender como 
trabalhar em harmonia com os Elementos do universo. Este é um passo 
essencial para tornar-se versado naquilo que busca como um co-
criador, em harmonia com sua divina missão. A manifestação da forma 
está  acontecendo constantemente, não importando o que você faz 
ou deixa de fazer; isto é simplesmente o que ocorre pela lei natural. 
Portanto, ao trabalhar de maneira consciente em harmonia com esse 
processo, o seu progresso acelerará. Ou, pode ignorar a lei e a sua vida 
será cheia de desejos inconscientes e ineficazes, com resultados 
fortuitos e freqüentemente caóticos.

À medida que expandir sua consciência, reivindicar sua auto-mestria e 
reconectar-se com as múltiplas facetas do seu Eu Divino, você estará 
relembrando a “ciência da espiritualidade” e as leis imutáveis que 
governam a humanidade e o Omniverso, ao invés de focalizar somente 
na “natureza emocional da espiritualidade”. O maior presente que 
pode dar àqueles ao seu redor é ser um exemplo positivo. Deve 
aperfeiçoar as suas habilidades como co-criador e manifestar em si 
mesmo e em seu ambiente toda a beleza, abundância, tranqüilidade e 
alegria que possa imaginar, e, então, compartilhar seu conhecimento e 
dons com aqueles que estão por perto ,e, no final das contas, com o 
mundo.

A energia da Criação não manifesta e sem forma  é maleável e está 
pronta para ser moldada em qualquer coisa que possa antever em sua 
mente. Há uma fonte fundamental de toda abundância que agora 



está sendo chamada de “Partículas Adamantinas”, ou a Energia Pura 
Primordial do Coração/Mente do Criador Supremo, através de nosso 
Deus Pai/Mãe. A experiência terrena para a humanidade era para ser 
uma aventura extraordinária em co-criação, comandada por nosso 
Deus Pai/Mãe.  Antes de você descer para o mundo da forma, recebeu 
a promessa de acessar a Fonte de infinitas possibilidades; todavia, você 
se esqueceu das regras e da fórmula necessária para acessar o 
depósito da substância divina original.  

O Amado Jeshua, através de sua abençoada mensageira, Glenda 
Green, denominou a Primeira Luz da Criação de “Partículas 
Adamantinas”.  Ele ensina:  “Essas partículas são a Luz da consciência e 
os blocos de construção da existência física. Elas dão carne ao Espírito, 
assim como nutrição e cura à vida. As Partículas Adamantinas 
respondem à atração magnética e vocês as comandam através do 
amor puro de dentro do seu Coração Sagrado. As Partículas 
Adamantinas são comandadas pelo amor e somente pelo amor.” 

O Criador Supremo através do Rio de Amor/Vida está emitindo o Raio 
Diamantino/Chama Diamantina que consiste em partículas 
subatômicas essenciais  conhecidas por toda Criação manifesta como 
“Partículas Adamantinas”. O fluxo da “Consciência Cósmica”, o “Elixir 
da Vida”, a “Essência do Núcleo Diamantino” e a “Energia Crística” são 
todas expressões que descrevem as Partículas Diamantinas.

Você é composto de amor; todavia, restringiu-se de projetar o amor 
que verdadeiramente é, o amor que você é capaz de ser, o amor que 
é intrínseco à sua natureza divina. Mediante as informações que estão 
vindo agora, imagens, além de qualquer coisa que pudesse  imaginar 
previamente, estão tornando-se acessíveis diante de você, enquanto o 
plano do Criador revela-se em sua perfeição. Está ficando ciente da 
grandeza do que está ocorrendo, e  vemos que você está começando 
a acreditar em muito do que lhe foi dito ao longo desses últimos anos, à 
medida que integra a sabedoria do seu Coração Sagrado/Mente 
Sagrada e a reivindica como sua própria verdade. O processo de 
eliminar as pré-condições das Eras passadas é complexo, mas 
necessário, enquanto você se esforça para limpar, refinar e expandir 
suas mentes subconsciente e consciente, a fim de incorporar as 
verdades superiores da sua mente superconsciente/Eu Superior. 



Lembre-se, estamos agora enfatizando a Mente Sagrada/Macro Mente, 
bem como o Coração Sagrado. Guardado nos níveis supradimensionais 
do cérebro, acima do chackra da ascensão, que está localizado na 
base do crânio (a Medula Oblonga), está a sua história, TUDO o que 
você já experienciou, a sabedoria que reivindicou como  própria, sua 
linhagem, Missão Divina e seu futuro. Lá também está guardado o 
potencial ilimitado que você pode escolher, as opções e a abundância 
de escolhas que estão a sua disposição.

Já se perguntou como você, no princípio, realmente criou o seu veículo 
físico? Atraiu para si aquelas Divinas partículas  Diamantinas de Luz, 
provenientes do Rio de Amor/Vida, que passa por toda Criação 
manifesta a partir do Coração/Mente do Criador Supremo e através de 
nosso Deus Mãe/Pai deste universo, e com o modelo codificado do 
corpo perfeito Adão/Eva Kadmon e suas habilidades co-criativas, você 
criou o seu veículo físico, bem como uma extraordinária variedade de 
manifestações do plano material.

Está pronto para fazer esta declaração: 

“Sim, EU ESTOU pronto para avançar. Reivindicarei e utilizarei esta 
energia para o maior bem de todos.  Serei um portador das Partículas 
Vitais da Chama Diamantina. Abrirei meu Coração Sagrado e permitirei 
a mim mesmo ser vulnerável, pois sei que sou protegido. Aceitarei toda 
a energia da Chama Diamantina que possa  integrar em mim, neste 
momento,  com segurança. Estarei focalizado no centro do meu 
Coração de modo que possa projetar o nível mais elevado  de amor 
puro  para o mundo ao meu redor?”

Amado, você não pode doar as partículas da Chama Diamantina a 
ninguém mais antes de doá-las a si mesmo. Dizemos, mais uma vez, 
você deve preencher o seu Eu até o transbordamento antes de doar a 
outros este Elixir Vital Divino. Então,  pode irradiar esta Essência para o 
mundo em outro padrão de respiração de infinidade que vamos lhe 
ensinar como seu próximo passo em direção à automestria.



Você pode ser apenas o amor que reivindica e pode apenas projetar o 
Amor que é. Conseqüentemente,  este processo de transformação 
deve começar no interior do seu Coração Sagrado e da   sua Mente 
Sagrada. Ambos estão inexoravelmente conectados: um afeta o outro. 
O Coração Sagrado é a fonte do poder, o motor e o combustível que 
alimentam a Mente Sagrada de modo que as membranas de Luz, que 
guardam sua consciência superior, possam ser dissolvidas,  dando-lhe, 
assim, acesso à biblioteca cósmica de conhecimentos lá armazenados. 

É por isso que tantos dos antigos ensinamentos são tão  prejudiciais, 
porque ensinavam-lhe que você era indigno e que deveria ceder o seu 
poder, sujeitando-se ou sendo subserviente a outros que você pensava 
serem mais dignos ou mais sábios, e que possuíam mais dons e 
habilidades do que você. Doou ou rejeitou o intrínseco poder doado 
por Deus de que foi dotado, quando veio para a expressão física. Não
reivindicará aquela dádiva agora e começará a utilizá-la com a sua 
máxima habilidade para o maior bem de todos? 

TODA PESSOA NA TERRA FOI CRIADA À IMAGEM DO CRIADOR.

O que acha que isto significa? Não tem nada a ver com o seu veículo 
físico, sua raça, cor ou religião. Significa que você é uma Centelha da 
Presença “EU SOU”, uma faceta da expressão divina, e toda e qualquer 
pessoa nesta Terra possui esta Centelha de Divindade em seu interior, 
pois sem ela não poderia estar viva. E toda pessoa tem este potencial 
Macrocósmico interno, pois toda pessoa é um microcosmo do Amor/Luz 
do Criador. E por que você acha que a Célula Divina do Núcleo 
Diamantino foi colocada dentro do seu Coração Sagrado?  Ela contém 
todas as virtudes, atributos, qualidades e aspectos do Criador; todavia, 
durante muitas eras passadas, esses abençoados dons foram irradiados  
pela vasta maioria da humanidade de uma maneira muito vaga. 
Contudo, você pode agora acionar o seu gerador do potencial divino, 
abastecido com amor, mediante a integração e a projeção do Raio 
Diamantino/Chama de Partículas Adamantinas. Conforme declaramos 
no passado, o conhecimento e a sabedoria revestidos do amor e da 
compaixão junto com a intenção e a ação concentradas criam o 
poder que guarda as chaves do depósito universal do potencial não-



manifesto: a energia provinda do âmago do Coração do Criador que 
está apenas esperando para você moldá-la e, assim,  manifestar no 
plano físico qualquer coisa que possa imaginar.  

A FIM DE REIVINDICAR A ABUNDÂNCIA EM TODAS AS COISAS, PRIMEIRO 
VOCÊ DEVE COMEÇAR A VIVER EM HARMONIA COM AS LEIS UNIVERSAIS 
CONFORME ORDENADAS PELO CRIADOR DE TUDO.

A ABUNDÂNCIA UNIVERSAL E TERRENA ESTÃO DISPONÍVEIS PARA TODOS; 
ESTE É O SEU DIREITO DIVINO INATO. TUDO O QUE TEM A FAZER É 
REIVINDICÁ-LO.

A PROVISÃO INVISÍVEL É INESGOTÁVEL. TUDO NA TERRA FOI CRIADO  DA 
SUBSTÂNCIA ORIGINAL DA PRIMORDIAL FORÇA DE VIDA DA QUAL 
EVOLUI A GRANDE VARIEDADE DA MATÉRIA FÍSICA  E DA FORMA. 

A BELEZA E A GENEROSIDADE DA TERRA PODEM SER RENOVADAS E 
EXPANDIDAS ATRAVÉS  DO PENSAMENTO, DAS AÇÕES E DA 
CONSERVAÇÃO CORRETOS.

O PENSAMENTO, A INTENÇÃO E A  AÇÃO ADEQUADOS PROVÊEM O 
PODER PARA PRODUZIR RIQUEZAS TANGÍVEIS A PARTIR DA SUBSTÂNCIA 
SEM FORMA.

O “VAZIO DO ESPAÇO”, APARENTE, ESTÁ REALMENTE ATRELADO ÀS 
PARTÍCULAS DE AMOR, VIDA E DO POTENCIAL NÃO-MANIFESTO.

A FORÇA DO AMOR E LUZ DO CRIADOR SUPREMO E NOSSO DEUS 
MÃE/PAI REFRATA-SE EM PRISMAS DE LUZ, NAS CORES DO ARCO-ÍRIS, 
CONTENDO TODAS AS VIRTUDES, QUALIDADES, ASPECTOS E POTENCIAL 
DE CRIAÇÃO. COMO CO-CRIADORES, É ATRAVÉS DE NOSSOS 
PENSAMENTOS, INTENÇÕES E AÇÕES QUE ESSES SE MOLDAM E SE 
MANIFESTAM NA FORMA.



Como utilizará este presente além de comparação? Quais são os seus 
maiores desejos? Qual será o seu legado para a humanidade e para o 
mundo? 

Alcance as estrelas, amado, pois não há limite para o que você pode 
manifestar quando suas visões estão em harmonia com o Espírito. 

EU SOU Arcanjo Miguel.

VOCÊ CRIA SUA REALIDADE

NAS DIMENSÕES SUPERIORES E NO PLANO TERRESTRE (*)

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 113 de abril de 2007

Amado mestre, à medida que a velha ordem mundial gradativamente 
escapa para o passado e está sendo banida lentamente do seu banco 
de memórias de “vidas passadas”, um novo dia está amanhecendo. 
Nos níveis omniversal e universal, o Criador Supremo está enviando o 
esplendor de Si próprio através dos muitos Grandes Sóis Centrais, um 
após o outro, está agora sendo filtrado para baixo à Terra em grandes 
explosões da Vital Chama Viva, através do Sol do seu sistema solar.  Nos 
meses à frente, você ouvirá falar cada vez mais acerca da atividade 
excessiva e irregular proveniente do centro do coração da galáxia da 
Via Láctea, e do incremento da mancha solar e da atividade da 
chama solar que emana do sol do seu sistema, tudo como o resultado 
de uma aceleração momentosa no processo evolucionário que está 
ocorrendo em todos os mundos manifestos. Ninguém pode esconder ou 
negar que algo monumental está acontecendo na Terra, e se você 
tem, mesmo que seja, um leve interesse no que está acontecendo no 
seu sistema solar e na sua galáxia, está ciente de que esses eventos 
dramáticos de mudança na Terra estão ocorrendo por todo o cosmo 
igualmente.



O Plano Divino está revelando-se perfeitamente quando todos os 
jogadores principais gradativamente assumem seus papéis previamente 
designados. Sim, aqueles que lêem e prestam atenção aos 
ensinamentos e instruções de sabedoria, que proliferam na Terra, nesta 
época, estão entre a vanguarda dos iluminados e você tem um papel 
importante a desempenhar no drama da “Mudança das Eras”. Temos 
lhe dado diretrizes e instruções gradativa e pacientemente durante 
anos a fim de prepará-lo para estes tempos de grandes mudanças, e 
nesses anos decisivos à frente você será grato por ter prestado atenção 
e dado os passos necessários para avançar com facilidade e graça.

Enquanto imergia na realidade de terceira e quarta dimensões, sua 
mente egóica e seu corpo emocional de desejo egóico processaram 
informações através dos filtros de sua mente subconsciente, que 
funciona a partir de uma realidade dual “polarizada” e de existência 
finita. Quando você abre os centros do Coração Sagrado e da Mente 
Sagrada, sua realidade transforma-se rapidamente em um sentido de 
“Unidade” com as muitas facetas do seu “Ser”, nosso Deus Mãe e Pai e 
toda Criação, por meio de que você, uma vez mais, obtém a 
habilidade de conectar-se com as possibilidades infinitas do Omniverso 
ou com o Rio da Vida / Amor que contém as Partículas Adamantinas da 
Criação.

Há muitas facetas do processo da Criação fundindo-se neste momento 
e muitos dos ensinamentos dos mestres e avatares das Eras passadas 
estão também se juntando para criar o novo Projeto Divino do futuro. 
Ensinamentos e técnicas do passado estão sendo atualizados, refinados 
e unificados, e todos os grandes mestres e Seres de Luz do passado têm 
facetas poderosas dos seus Eus Divinos colocados nas várias Cidades de 
Luz a fim de irradiar sua Essência Divina no Cosmo.

Falamos-lhe que o amado Jeshua preparou a fundação e semeou a 
Terra com o Projeto Divino do futuro (o futuro que está agora se 
revelando). Seu propósito principal foi preparar o caminho para a 
ressurreição e a ascensão da humanidade. O caminho do retorno em 
espiral que a humanidade vai seguir foi criado e autorizado por nosso 
Deus Mãe e está agora plenamente ancorado e ativado. Para que a 
Nova Terra reflita a glória plena da Deusa Celestial, era essencial que o 
Centro do Coração Sagrado, no interior do Sistema da Rede Cristalina 
da Terra, fosse infundido com as freqüências dimensionais superiores da 
Unidade: um equilíbrio perfeito das qualidades, atributos e virtudes do 
masculino e do feminino divinos do nosso Deus Mãe e Pai.



Nós, dos reinos de Luz, estamos disponibilizando-lhe tudo que é exigido 
para fazer esta transição importante para a Era da Iluminação. Não 
somos expectadores, mas co-participantes e parceiros ativos nestes 
tempos decisivos de mudança. É um grande engano dizer que nosso 
Deus Pai e Mãe, os Senhores e as Senhoras de Luz, e os poderosos reinos 
angelicais somente interagiram e falaram com a humanidade há uns 
dois mil anos atrás. Por que é que muitas pessoas podem aceitar o fato 
de que, no passado, os anjos interagiam e apareciam diante dos seres 
humanos regularmente, e que Deus falava com vários líderes históricos, 
mas já não faz assim? Está na hora de despertar para o fato de que 
você e o mundo estão mudando rapidamente e que uma nova 
realidade está surgindo, que desmistificará muitos dos antigos 
ensinamentos, mitos e verdades supostamente infalíveis. Nosso Deus Pai 
e Mãe e as multidões de Seres de Luz estão participando ativamente 
neste processo evolucionário, pois todos os níveis da Criação estão 
evoluindo e estão sendo afetados pelo esplendor do Criador Supremo. 
Você deve compreender que as mudanças, de que estamos falando, 
estão ocorrendo em toda área dessa experiência universal.

Primeiramente, você deve obter controle de seus corpos físico, mental e 
emocional mediante uma fusão da alma com o seu Eu Superior. Deste 
modo começa o processo de alinhamento de sua vontade com a 
Vontade de nosso Deus Pai e Mãe e o Criador, assim, pondo de lado a 
agenda do ego e reafirmando sua intenção de cumprir sua Missão 
Divina. Quando as Partículas Adamantinas começam a fluir livremente 
de dentro e a partir do seu Coração Sagrado, começa uma ação 
alquímica, de transformação, por meio da qual podemos nos tornar 
verdadeiramente co-participantes com você. O despertar e a 
integração de seu Coração Sagrado e de sua Mente Sagrada mudarão 
seu mundo além de suas mais extravagantes fantasias.

Se você seguiu as nossas instruções, criou sua Pirâmide de Luz / Poder na 
quinta dimensão, e é um visitante regular da Pirâmide de Luz que 
contém uma réplica holográfica da Terra. Muitos de vocês também se 
juntaram na criação de grupos de pirâmides para propósitos 
específicos, e também criaram várias pirâmides para projetos especiais 
a fim de expandirem a “Essência da Criação” necessária para 
realizarem suas visões. Saiba disso: Cada uma dessas pirâmides, em que 
você deixou uma réplica etérica de si mesmo, está constantemente 
integrando os padrões geométricos específicos de Luz necessários para 
criar sua nova realidade na Terra e também para estabelecer o 
fundamento para sua nova experiência nos domínios superiores e mais 



refinados. Sim, você não está apenas ativo no mundo físico, mas 
também tem muitas facetas do seu Eu Divino nos domínios superiores 
com quem está interagindo. Não dissemos que vocês estão se tornando 
“Seres multidimensionais”?

Demos-lhe instruções específicas e técnicas passo a passo para acessar 
as freqüências da Cidade de Luz em sua região, através de sua 
Pirâmide de Luz pessoal. Ao praticar a Respiração de Infinidade, você 
preenche suas réplicas etéricas e veículo físico com  as Partículas 
Adamantinas / Partículas de Luz Divina. Vamos agora refinar e 
acrescentar mais componentes ao processo.

Você já quis saber por que, há vários anos atrás, instruímos-lhe a “Inspirar 
Luz e expirar Amor”, quando entra na pirâmide mundial, com a 
intenção de irradiar Amor / Luz para a humanidade e para o mundo? 
QUANDO VOCÊ INSPIRA LUZ, ESTÁ INSPIRANDO PARTÍCULAS 
ADAMANTINAS EM SEU CORAÇÃO SAGRADO. QUANDO EXPIRA AMOR 
INCONDICIONAL, AS PARTÍCULAS ADAMANTINAS DA PURA ESSÊNCIA 
DIVINA ESTÃO AUTORIZADAS OU LIGADAS PELA SUA INTENÇÃO 
AMOROSA DE MODO QUE POSSAM SER USADAS PARA O MAIOR BEM. 
VOCÊ É O RECEPTÁCULO PARA ESSAS PARTÍCULAS DIVINAS E O SEU 
AMOR É O ATIVADOR.

Visualize o seguinte: Durante a meditação ou em sua hora de sossego, 
preferivelmente duas vezes ao dia, ao menos, pela manhã e à noitinha, 
tome doze respirações de infinidade plenas, e após a décima segunda, 
puxe seu abdômen para dentro e prenda o fôlego por um ou dois 
instantes. Agora, conforme você toma a próxima respiração (a décima 
terceira), veja-a fluindo a partir do seu Centro de Poder Solar (Núcleo do 
Coração Sagrado) em frente ao seu corpo. O padrão de infinito está 
agora em uma configuração horizontal ao invés de vertical. Na 
inspiração, a primeira laçada (loop) estende-se para fora em frente ao 
seu corpo, e na expiração, a segunda laçada (loop) estende-se para a 
parte de trás do seu corpo, completando o sinal de infinito. Inspire e 
expire seis sinais do infinito, e quando fizer isso, eles automaticamente 
criarão um padrão de doze laçadas (loops) que o cercam 
completamente como pétalas de uma flor. Quando expirar a última 
laçada (loop), novamente, prenda o fôlego por um instante antes de 
retornar à respiração normal. Então, inspire e expire conscientemente 
enquanto visualiza a Essência da Criação fluindo a partir de você para 
o mundo.  Visualize, também, espirais de Luz que o conectam com a 
pirâmide mundial e às múltiplas pirâmides que você criou nas dimensões 



superiores, assim, compartilhando suas Partículas de Amor / Luz com o 
mundo, bem como abastecendo suas visões com a substância da 
Força Vital de toda a Criação.

Leve alguns instantes para completar este processo reverente  ao 
focalizar o Centro do seu Coração Sagrado, de modo que possa sentir 
a plenitude ali e o amor sobrepujante que flui por todo o seu corpo, pois 
você está agora conectado com o Rio da Vida, que contém um 
suprimento inesgotável de Partículas Adamantinas. É tangível, amado. É 
real e o mais maravilhoso e bem-aventurado sentimento que você 
jamais experienciou enquanto no veículo físico, pois você está 
experienciando a Essência pura e amorosa do Criador.

Ensinamos-lhe como rezar sem palavras, por irradiar amor incondicional 
para a humanidade, para o mundo e para toda criação, e quando 
você acrescenta a isso pensamentos de gratidão e de apreço por 
todas as bênçãos que lhe foram conferidas, você está rezando da 
forma mais efetiva possível. À medida que o seu Coração Sagrado vem 
à vida novamente, se tornará mais sensibilizado às  Partículas 
Adamantinas  que fluem do centro do seu coração.

Você não pode conhecer ou sentir nosso Deus Pai e Mãe ou o Criador 
mediante uma idéia ou um pensamento ou teoria nebulosos. Não é 
suficiente apenas conhecer ou pensar acerca de Deus, deve-se sentir a 
Essência, o amor sobrepujante do Criador no interior do Centro do seu 
Coração Sagrado. Então, não há dúvida em sua mente de que se 
reconectou com o seu Eu Divino e com a Unidade de toda Criação. A 
mente pode ser uma servidora competente, mas sem sua conexão com 
o Coração Sagrado, pode ser uma mestra controladora e destrutiva.  É 
por isto que é imperativo que você ative e autorize ambos, o Coração 
Sagrado e a Mente Sagrada.

O escudo etérico que protege o seu Coração Sagrado, ou a Chama 
Trina, conforme foi chamado nos ensinamentos antigos, contém as 
qualidades, virtudes e atributos dos três Raios Divinos deste universo.  À 
medida que acende plenamente a Célula Divina do Núcleo 
Diamantino no interior do Centro do seu Coração Sagrado, esses três 
Raios Divinos começarão a irradiar e a capacitá-lo ao poder com os 
atributos e as qualidades da Vontade,  do Poder, do Amor e da 
Sabedoria Divinos. Gradativamente, o espectro total, ou o raio de ação 
completo dos comprimentos de onda da radiação eletromagnética 
dos Doze Raios da consciência Divina resplandecerá à medida que 
você incorpore e utilize cada vez mais do seu Direito Inato Divino. Isto é 



quando você verdadeiramente se tornará mais uma vez um Mestre de 
Luz.

Amado, não tema o futuro, pois quando seu coração e suas intenções 
são puros, você está resguardado dentro do esplendor e da proteção 
da Luz do Criador. Não lhe falaremos que não haverá épocas 
estressantes à frente, pois você deve atravessar o caminho da 
polaridade e da dualidade a fim de alcançar o platô da paz e da 
harmonia. Sempre haverá desafios, lições e oportunidades para 
expandir sua consciência, enquanto integra mais de sua Divindade. 
Saiba que as situações ou problemas que surgem em seu caminho, 
para serem solucionados, não podem ser resolvidos no nível em que 
foram criados. Você deve elevar-se acima dos conflitos do ego e 
observar cada situação através de um filtro de amor e a partir do ponto 
de vista de um mestre de si mesmo. Visualize em seu olho mental uma 
totalidade que jamais foi distorcida, um mundo que não tem 
imperfeições, e VOCÊ radiante e aperfeiçoado, residindo neste paraíso. 
Não é hora para os de coração fraco, para indecisões ou recusas, pois 
o seu mundo está mudando radicalmente, não importa se você 
acredite ou não. Não é hora de aceitar as dádivas que estamos 
oferecendo de modo que possa avançar graciosa e jubilosamente 
para o futuro? É nossa maior alegria e honra ajudá-lo e servi-lo, e nunca 
se esqueça, você é amado incondicionalmente. EU SOU Arcanjo Miguel 
e lhe trago estas verdades. 

EU SOU Arcanjo Miguel.

(*)Título Original:

LEMBRE-SE, VOCÊ ESTÁ CRIANDO SUA NOVA REALIDDE NAS DIMENSÕES 
SUPERIORES BEM COMO NO PLANO TERRESTRE

É A ÉPOCA DA CONSCIÊNCIA EXPANDIDA

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 114 de maio de 2007 – LM-05-2007



Amado mestre, à medida que cruza o caminho de retorno aos domínios 
dimensionais superiores de existência, conhecido como o Rio da Luz / 
Vida, os seus padrões vibracionais interiores e daqueles ao seu redor 
estão em um constante estado de mudança. Isto resultou em uma 
expansão sempre crescente de consciência, segundo a qual os filtros 
através de que você observa seu mundo de realidade, bem como as 
estruturas de crença que construiu em torno de si, estão 
gradativamente sendo substituídas por verdades mais elevadas e mais 
poderosas. O mundo que você criou e aqueles com quem interagiu 
sempre refletirão de volta para você as crenças e as expectativas que 
aceitou como sua verdade.

Em uma situação dolorosa ou debilitante, sempre há crenças e apegos 
distorcidos ou desequilibrados que o mantêm aprisionado em uma 
realidade falsa e ilusória. As crenças que controlam muitas de suas 
ações e reações em uma base diária estão dissolvendo-se lentamente 
e estão sendo substituídas por conceitos de autocapacitação que você 
está aceitando gradativamente como sua nova versão (visão) de 
realidade. Você está no processo de expansão da consciência do Self
e está desenvolvendo uma consciência mais centrada e detalhada 
daqueles com quem interage e também com os domínios além de sua 
habilidade atual de ver. Você tem ouvido frequentemente que “tudo é 
uma ilusão”. Isto não significa que tudo que foi criado no domínio físico 
de existência não seja sólido, não tenha estrutura ou não seja real. Nem 
significa que os domínios superiores sejam “ilusórios”, sem estrutura ou 
definição tangível. Todo nível de existência, ao longo deste universo, 
parece real àqueles que residem ali, como seu lar terreno parece a 
você. O Criador e Sua influência que tudo envolve são reais, da mesma 
maneira que nós somos.

A ilusão é sua percepção do mundo, a realidade que observa através 
dos filtros de sua própria criação: crenças, estruturas, tabus e limitações 
que codificou em sua mente subconsciente e que aceitou como sua 
verdade. Todos observam o mundo e os eventos cotidianos através do 
véu de suas próprias crenças e do seu nível de consciência. É por isso 
que muitos vêem tudo através de um filtro de negatividade, enquanto 



almas iluminadas experienciam a vida através de um filtro de amor e de 
não-julgamento.

Durante estes tempos de transformação acelerada, você está 
experienciando grandes mudanças tanto interna quanto externamente. 
As membranas entre as mentes subconsciente, consciente e 
superconsciente estão tornando-se mais tênues, permitindo assim seu 
acesso às informações subjetivas e autolimitantes que você precisa 
liberar e os conceitos distorcidos que precisa curar a fim de retornar ao 
equilíbrio interno à medida que se esforça em reivindicar a automestria. 
Os hemisférios direito e esquerdo do seu cérebro, bem como as matrizes 
do seu subconsciente, consciente e superconsciente estão em processo 
de fusão e de retorno ao estado unificado de super - ou Macro –
consciência. De muitas formas a declaração “como era no princípio, 
assim será mais uma vez” aplica-se ao processo de transformação que 
a humanidade está experienciando agora.

Toda observação através dos sentidos físicos que lhe causam uma 
impressão, como também toda ação, interação e reação são 
transmitidas e gravadas automaticamente em sua mente 
subconsciente. Novamente, enfatizamos, sua mente subconsciente é 
subjetiva e toma todo pensamento ou experiência de maneira literal e
é, conseqüentemente, afetada pelos seus preconceitos individuais. A 
mente subconsciente continuará a reagir e a repetir “antigos padrões e 
condições de pensamento” inúmeras vezes até que os conceitos 
errados sejam resolvidos e reprogramados.

Seu mundo de terceira e quarta dimensões é fortuito e caótico, 
enquanto o contínuo tempo/espaço a partir da quarta dimensão 
superior é mais flexível e fluido. À medida que você integrar os padrões 
vibracionais das dimensões mais elevadas, tudo que não for compatível 
subirá à superfície para ser resolvido, o que resulta em sabedoria 
superior. Para aqueles que desenvolveram sua “visão interior”, sabem 
que pensamentos são coisas tangíveis. Eles estão cônscios de que os 
padrões de qualidade ou de freqüência de um pensamento determina 
sua cor, enquanto a natureza de uma emoção determina a forma que 
tomará. Quanto mais centrado e detalhado for um pensamento, mais 



claro será o plano. Os pensamentos de um nível baixo de freqüência 
são escuros, confusos e distorcidos, enquanto que os pensamentos de 
oitavas superiores, aqueles introduzidos com amor, são mais delicados e 
luminosos. Você deve aceitar o fato de que seus pensamentos têm 
substância, e que têm um efeito sobre você e sobre o mundo que o 
rodeia.

Deve estar disposto a examinar as idéias preconcebidas sobre o 
complexo de tradições, estruturas e limites de sua vida e deve liberar ou 
transformar as crenças que o estão mantendo preso em limitações 
estruturais auto-impostas. Liberar apegos, hábitos e conceitos obsoletos 
é um processo contínuo e exige vigilância e aprimoramento constantes. 
Estamos cientes de que construiu “zonas de conforto” ao seu redor, que 
são difíceis de mudar, mesmo que sejam desconfortáveis e constritivas. 
Mas é exatamente isto o que você deve fazer, amado, se quiser 
expandir-se e tornar-se o mestre de Luz que está destinado a ser.

“Deixar ir” é libertador e lhe dá o poder de expandir sua consciência e o 
seu mundo. Quanto mais elevados os seus padrões vibracionais se 
tornam mais fluidas se tornam também as restrições ao seu redor. Não 
de apegue às “estruturas de vida” que você construiu em torno de si. 
Deve perceber que a mudança é uma parte essencial do crescimento. 
Você toma decisões e faz escolhas todo dia, e como um mestre em 
formação, é necessário que se esforce sempre pelas escolhas mais 
elevadas. Os limites do seu “espectro de dualidade” tornar-se-ão mais 
estreitos e o pêndulo de escolha oscilará dentro de um âmbito muito 
menor do “centro” para a direita e para a esquerda. Como resultado, 
sua percepção e sua consciência desperta se expandirão e serão 
elevadas exponencialmente. “Um mestre sempre segue o caminho 
estreito” é uma verdade antiga que ainda se aplica. Você deve sempre 
buscar a sua verdade mais elevada, e então vivê-la no melhor de sua 
habilidade.

APRENDER A ATUAR A PARTIR DO CORAÇÃO E DA MENTE SAGRADOS:

1.      Sempre procure e identifique o desafio na situação negativa;



2.      Pergunte-se “onde eu me encaixo neste quadro?”

3.      É isto um problema ou apenas uma “oportunidade de situação” 
para uma maior compreensão e crescimento?

4.      Lembre-se, um problema nunca pode ser solucionado no nível 
vibracional em que foi criado;

5.      As respostas para toda situação são produzidas por expandir sua 
consciência;

6.      Pergunte-se “de quem é este problema?”.

7.      Se o problema for seu, como vai resolvê-lo?

8.      Se não for seu, vai permitir que se torne um problema seu?

9.      Se o problema não for seu, você está disposto a buscar uma 
compreensão interna da situação, e então abençoar (ele ou ela) e 
liberar?

10. Há vezes em que é apropriado ser um observador e permitir que 
aqueles próximos a você resolvam seus próprios problemas. Você não 
tem que sempre COMPROMETER-SE com uma situação negativa.

Inicialmente, haverá sempre uma batalha pela supremacia entre o 
corpo de desejo egóico e a alma. Para aqueles ainda presos na ilusão 
do mundo da terceira e da quarta dimensões, o ego é o “mestre 
reinante”. As escolhas são feitas freqüentemente pela mente 
subconsciente, que é influenciada por estímulos e condicionamentos 
defeituosos produzidos por experiências dolorosas de vidas passadas. É 
por isso que lhe pedimos que se torne um observador e examine as 
experiências de suas vidas a partir de um nível superior de consciência. 
A paciência consigo e com os outros, e a disposição em ser observador 
do processo freqüentemente resulta em uma resolução graciosa do tipo 
“ganha-ganha”.   Em um conflito, sempre se esforce por um resultado 
equilibrado que seja benéfico para todas as partes envolvidas. Lembre-
se, há ocasiões em que a aceitação amorosa é a solução mais 
harmoniosa. Todavia, evitar ou recusar situações desafiadoras criará 
angústia, cuja intensidade será aumentada e incrementada até que 
você as encare e solucione. 



É importante que esteja cônscio de que há uma seqüência regular para 
os Ciclos Cósmicos de Criação que define e enfatiza uma grande 
variedade de “EXPRESSÃO DIVINA”. Conseqüentemente, é importante 
que aprenda a fluir e a adaptar-se às “mudanças do tempo”, para 
descartar as crenças restritivas e limitantes da sua realidade de terceira 
e quarta dimensões, enquanto obtém sabedoria, busca verdades 
superiores e desenvolve-se para chegar mais próximo do seu “Estado de 
Divindade” original.

Estamos no meio de um dos mais importantes ciclos de transformação 
que este universo já experienciou; todavia, é importante que você 
perceba que houve muitos ciclos menores de mudança na Terra, e que 
cada um de vocês experienciou esses tempos de transformação de 
uma maneira ou de outra. 

•        O JUDAÍSMO foi influenciado pelo QUINTO RAIO da ciência e do 
conhecimento concreto: O Plano Mental.

•        O CRISTIANISMO foi influenciado pelo SEXTO RAIO da devoção, do 
idealismo, da adoração, da misericórdia, do perdão e da graça: O 
Plano Astral.

•        A vindoura Sétima Raça Raiz será altamente evoluída e 
espiritualmente sintonizada, e será influenciada pelo SÉTIMO RAIO da 
transformação, da liberdade, da redenção, da purificação, do ritual e 
da organização. Todos e tudo na Terra serão afetados pelo esplendor
do Sétimo Raio, a Chama Violeta da Transmutação. Muitos dos antigos 
e ultrapassados ensinamentos estão sendo descartados à medida que 
você evolui em sabedoria e eleva seus padrões de freqüência. As 
crenças religiosas baseadas no amor e na capacitação serão mantidas, 
enquanto que os conceitos controladores e baseados no medo serão 
descartados. Durante a transição para a era da iluminação, as religiões 
que sobreviverão são aquelas que estão dispostas a expandir sua 
filosofia para incorporar as verdades superiores do Criador. 

•        Novos ciclos do “Ser” são iniciados mediante a disposição para a 
mudança, e podem ser gradativamente incorporados com facilidade e 
graça. Todavia, para aqueles que são resistentes, será através do 
conflito. Muito depende de sua capacidade de atrair, responder e 
absorver (ou rejeitar), e depois transmitir as energias mais refinadas, 



conhecidas como “verdade superior”. Sua Alma e seu Eu Superior 
lembram-se das razões pelas quais você escolheu experienciar e 
expressar situações dolorosas: não como punição, mas como solução.

•        É de vital importância que se esforce para fortalecer sua 
autodeterminação e seu desejo por realização. Deve evoluir do auto-
serviço do ego para o estado de serviço da alma. A Alma é a sua parte 
que está conectada com o “Todo Universal”. Pode obter compaixão da 
maneira difícil, através da dor e do sofrimento (conduzido pelo ego), ou 
da maneira fácil, mediante a reconexão com o Eu Superior e com o 
Raio Divino (conduzido pela Alma).  

FOGO SOLAR: Nada pode escapar da radiação e da influência 
magnética da refinada Luz do Criador / Partículas Adamantinas, que 
agora impregnam este universo, a galáxia, o sistema solar, a Terra e a 
humanidade. Os chackras são como baterias eletromagnéticas no 
interior do corpo. As vibrações de freqüência eletromagnéticas 
comunicam-se com os muitos níveis de consciência. Você deve estar 
harmonizado e sintonizado com as freqüências vibracionais a fim de 
integrá-las.  As freqüências superiores de Luz / pensamento/ som vibram 
através do seu sangue, células, órgãos, ossos, músculos e tecidos, 
enriquecendo sua sensação de bem estar. As freqüências inferiores da 
humanidade restringem o fluxo da energia doadora de vida e 
aumentam a densidade dos sistemas de seus quatro corpos inferiores. 
Seu sangue leva codificações genéticas de sua linhagem terrena, 
porém o mais importante, de sua linhagem e de sua herança cósmicas.

Meu amado portador de Luz, pedimos-lhe que veja cada prova e cada 
desafio como uma oportunidade para liberar pensamentos e padrões 
vibracionais ultrapassados, que não servem mais ao seu bem maior. 
Imploramos que observe as experiências de sua vida através dos filtros 
de seu Coração e Mente Sagrados, enquanto atrai as Partículas de 
Vida / Luz do Raio Diamantino e as infunde com o seu amor antes de 
irradiá-las para o mundo e para a humanidade. Todos estamos nesta 
dança cósmica da evolução, e juntos, venceremos.

EU SOU Arcanjo Miguel e trago-lhe estas verdades. 



A ABERTURA DO ACESSO PARA O MUNDO DO FUTURO

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman
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Amados mestres, à medida que pesquisam mais profundamente a 
“sabedoria do cosmo” é de importância vital que mantenham uma 
situação de “consciência desperta”.  A humanidade está saindo de um 
estado de amnésia ou do que poderia ser chamado de uma 
“consciência limitada do Self” e da imensidade complexa da Criação.  
Explicamos no passado, mas refrescaremos sua memória sobre o que 
está acontecendo à medida que atravessam os muitos níveis e 
subníveis da consciência. Enquanto vocês removem as distorções dos 
seus campos áuricos, um processo interno também está ocorrendo. Sua 
completa estrutura física está passando por mudanças complexas que 
são ativadas pelos padrões de freqüência superior que vocês estão 
integrando a partir da Fonte do Criador, via as grandes cidades de Luz. 
Os seus centros de chakras, DNA e Coração e Mente Sagrados contêm 
o seu Projeto Divino, e à medida que integram cada vez mais das 
Partículas Adamantinas da consciência Divina, todas as distorções das 
imperfeições que criaram, através dos conceitos que aceitaram como 
sua verdade estão lentamente sendo corrigidas. Muitos desses 
conceitos distorcidos estão sendo filtrados em sua consciência desperta 
para serem curados ou eliminados, e compreendemos que isto possa 
ser um processo desconfortável e perturbador.

Vocês estão se tornando muito competentes em analisar os novos 
conceitos e a abundância de informações que está agora disponível 
através do capacitante dom do discernimento. Agora que estão mais 
sintonizados com o Espírito e com a “voz interior”, podem verificar 
rapidamente se um conceito está em alinhamento com a sua “verdade 
interna”. Se não estiver, cabe a vocês descartá-lo sem malícia ou 
julgamento, ou se não estiverem seguros, ponham-no de lado e peçam 
ao seu Eu Superior para validá-lo de alguma maneira inconfundível. 
Percebemos que estão sendo bombardeados com muitos conceitos 
novos, alguns dos quais estão expandindo os limites de sua 
compreensão conceitual. Por favor, amados, percebam que aquilo que 
estão experienciando faz parte do processo de reunificação e de 



ascensão no meio do qual vocês estão.  À medida que se conectam 
com os níveis de consciência superior, devem estar cônscios de que as 
partes inferiores do seu cérebro, ou as regiões que ressoam com as 
freqüências inferiores da terceira e quarta dimensões, e que contêm sua 
natureza instintiva animal / humana, estão sendo gradativamente 
modificadas ou desativadas. Sua natureza instintiva está sendo 
gradativamente substituída por sua natureza intuitiva à medida que 
vocês se conectam com a sabedoria de sua Mente Sagrada, e obtêm 
a habilidade de interagir com seu Eu Superior e seus guias e auxiliares 
angélicos. Frequentemente falamos dos Pacotes de Luz de sabedoria 
armazenados dentro da estrutura do seu cérebro superior, e desejamos 
enfatizar uma vez mais que toda sua vasta história, sua linhagem e sua 
herança divinas estão armazenadas dentro do cofre do tesouro de sua 
Mente Sagrada superior.

Não fiquem desanimados se o seu passado está se tornando uma 
memória nebulosa, especialmente as memórias dolorosas que vocês 
experienciaram durante esta existência. Está na hora de curar e liberar 
o passado, amados. Não lhes serve mais aprofundar-se em suas vidas 
passadas a fim de curar-se ou tentar compreender porque vocês estão 
agindo ou reagindo de certa maneira no presente. Esta é a maneira 
antiga. As distorções da consciência que criaram no passado não 
podem existir quando vocês se satisfazem até o transbordamento com 
as Partículas Adamantinas através do processo que lhes ensinamos. 
Essas partículas mágicas contêm a Essência pura e perfeita do Criador e 
gradativamente transformarão e transmutarão quaisquer distorções em 
seu campo áurico e em seu veículo físico. Lenta, mas seguramente, as 
imperfeições que vocês criaram, tanto no mundo interno quanto no 
externo, estão sendo corrigidas. Lembrem-se, mais rápido ou maior 
quantidade nem sempre é o melhor. Levou muito tempo para a Terra e 
a humanidade alcançarem a atual situação de imperfeição que agora 
predomina. O nível de progresso que transforma que foi feito por vocês, 
as Legiões de Luz terrestres, em tão pouco tempo, é verdadeiramente 
milagroso.

Permitam-nos dar-lhes um exemplo do que está ocorrendo, à medida 
que atravessam o caminho da Iluminação. Ouviram falar que nos céus 
há muitas moradas, que na verdade são os muitos níveis dimensionais e 
subdimensionais da Criação. Durante a época que agora está em vias 
de terminar, cada realidade pessoal era estabelecida por uma 
combinação de padrões de freqüência da terceira e da quarta 
dimensões, composta dos seus feitos, crenças e ações advindos do 



passado e do presente. Residindo na “morada de existência” de cada 
pessoa estão todos aqueles com quem estejam sintonizados e que são 
compatíveis com esse nível particular de existência. Eles compartilham 
muitas crenças e operam sob muitos dos mesmos conceitos limitantes: 
escassez, culpa, medo do futuro, e são normalmente controlados por 
tradicionais regras e padrões raciais, culturais e religiosos.  Nessa 
realidade, a personalidade normal controlada pelo ego, geralmente 
tem um sentido egocentrado de ter direitos ou de ser mártir, complexo 
de auto-sacrifício, com muitas variações e extremos. Os que operam 
nesse nível de freqüência interagem entre si, preferindo os que lhes 
espelham aquilo que lhes falta (normalmente de uma maneira 
distorcida e exagerada). Geralmente não estão confortáveis com 
aqueles que ressoam em um nível de freqüência superior e, embora 
estejam insatisfeitos, eles têm dificuldade em libertar-se e mudar seus 
vitais padrões disfuncionais, que percebem como sua zona de conforto.

Quando vocês eliminam velhos hábitos, crenças e ações, aos poucos 
retornam à harmonia dentro do espectro aceito de polaridade e 
dualidade. A cada nível de freqüência superior que vocês atingem, 
deixam atrás aquelas situações, pessoas e coisas que não são mais 
compatíveis com o seu novo nível de consciência e de ressonância. 
Freqüentemente parece como se vocês entrassem por um novo acesso 
dimensional e que uma parte do passado está se desvanecendo. É por 
isto que muitos de vocês estão experienciando a perda de amigos e/ou 
de membros da família, e porque estão mudando de empregos, ou 
começando uma carreira nova. Muitos estão também se mudando 
para novos lugares, às vezes sem realmente compreender porque 
foram guiados para certa região, mas existe um profundo 
conhecimento interno de que assim foi destinado. Muitos estão 
achando que o trabalho que fazem, suas atividades recreativas, 
passatempos e muitas coisas que lhes interessavam no passado são 
menos satisfatórios, pois eles não se adequam a sua realidade sempre 
em expansão e em evolução.

Os acessos multidimensionais do passado estão se fechando, e os do 
futuro estão se abrindo com uma rapidez cada vez maior à medida que 
o processo de ascensão se acelera. O medo da mudança tem sido a 
principal causa do controle de sua consciência desperta durante muito 
tempo. No começo de sua jornada para a densidade, vocês buscaram 
uma grande variedade de auto-expressão e mudança, e deleitaram-se 
em cada nova criação. Apenas durante suas experiências terrenas é 
que se esqueceram de que eram co-criadores plenamente dotados de 



habilidades criativas e que têm um vínculo direto com a Fonte de Poder 
da Criação através do Rio da Vida e da Luz.

Os pensamentos-sementes originais da Criação nasceram do coração e 
da mente do Criador Supremo e eram perfeitos; todavia, cada 
separação e cada refração continham um pouco menos da plena 
Essência do Criador. Gradativamente, à medida que as Centelhas 
Divinas da Consciência de Deus se afastavam cada vez para mais 
longe do Centro da Criação, o pleno espectro perfeito de Luz era 
refratado em facetas cada vez mais individualizadas da expressão 
divina. Visto que este universo é uma das mais recentes criações e está 
localizado nos limites mais remotos da Criação, compõe-se de uma 
Espiral de Luz de meio espectro, ou de elementos reduzidos da Criação. 
Isto não significa que este seja um universo decaído ou que seja mau, 
apenas significa que não contém a plena medida da Consciência do 
Criador.

Este é o milagre desses tempos, amados. O Criador Supremo está 
irradiando por todo Omniverso o pleno espectro da Luz Divina. Esta luz 
poderosa e pura está infiltrando-se através de cada Grande Sol Central, 
a morada mundial do Deus Pai/Mãe de cada universo, em cada nível 
da Criação, de modo que aos poucos cada Centelha e fragmento da 
Criação terão acesso a um nível apropriado de consciência do Criador. 
A Luz da Criação, ou as Partículas Adamantinas, estão se tornando 
disponíveis a cada alma que foi criada; todavia, há algumas regras que 
se aplicam a este processo de “Redenção da Luz”: cada alma deve 
preparar seu veículo por elevar seu padrão vibracional até certo nível 
de freqüências harmoniosas, a fim de receber essas partículas de Luz 
Divina, e vocês devem lembrar-se, após receberem essas partículas de 
Luz, devem ativá-las com a sua intenção amorosa.  O amor é a fonte 
do poder, o gerador dessas partículas preciosas provenientes da Fonte 
de Tudo.

Corajosos Portadores da Luz, estão prontos e dispostos para serem 
pioneiros, a fim de abrir as portas das muitas moradas/dimensões 
celestiais da Criação? Cada nível dimensional lhes oferecerá novas 
oportunidades e dará acesso a muitas habilidades novas e sabedoria 
expandida; todavia, cada nível superior também os desafiará de muitas 
maneiras, e exigirá que liberem aquelas coisas que não servem mais ao 
seu bem maior. Vocês deixaram muitas facetas do seu Eu Maior ao 
longo do caminho à medida que atravessaram a trilha de descida para 
as dimensões inferiores, e devem também estar dispostos a liberar 



aquelas pessoas, modos de ser e coisas do passado que não se ajustam 
a sua realidade presente e futura, enquanto fazem sua jornada de 
retorno às dimensões superiores.

Dissemos-lhes que aquelas pirâmides de Luz foram colocadas por todo 
o universo como estações intermediárias quando vocês ajudaram a 
impulsionar a Criação para o grande vácuo. Da mesma maneira que 
agora conceberam firmemente em sua mente a Pirâmide de Luz 
mundial e suas pirâmides pessoais na quinta dimensão, visualizem um 
grande número dessas Pirâmides de Luz posicionadas por toda parte 
das muitas dimensões. À medida que vocês obtêm a habilidade de se 
conectarem com cada nível de dimensão superior, obtêm acesso a 
essas Pirâmides de Luz, e quando forem ali, obterão a habilidade de 
trazer à tona as muitas facetas do seu Eu Divino que residem ou ressoam 
com esse nível de freqüência particular. Este é um componente 
importante no processo de reunificação. Da mesma forma que estão se 
tornando adaptados aos níveis dimensionais superiores, mediante as 
grandes Cidades de Luz, estão também adquirindo habilidade em 
acessar sua família espiritual através das Pirâmides de Luz, localizadas 
em cada dimensão e subdimensão.

Faz algum tempo desde que tratamos das várias Pirâmides de Luz na 
quinta dimensão e suas funções e, consequentemente, para aqueles 
que estão relativamente pouco familiarizados com nossos 
ensinamentos, faremos uma breve recapitulação. Um dos principais 
propósitos de construir suas Pirâmides de Luz etéricas na quinta 
dimensão (via sua intenção, através da meditação e da visualização) é 
ajudá-los a se tornarem adaptados ao ambiente de quinta dimensão, 
em preparação para entrarem nas Cidades de Luz na sexta dimensão.

Em primeiro lugar, há uma Pirâmide de Luz que contém uma réplica 
holográfica da Terra, onde toda alma na Terra pode ir para integrar, 
irradiar e compartilhar seu Amor e sua Luz mediante a técnica sagrada 
da Respiração de Infinidade. Esta é a forma mais eficiente e poderosa 
de se rezar: pedir pelo próprio bem maior, pelo bem maior da Terra, 
pela humanidade e toda Criação, enquanto respiram as Partículas 
Adamantinas de Luz, ativam-nas com o seu amor, e então as 
compartilham com toda a Criação para o benefício mais elevado de 
todos. Ao fazer assim, estão alinhando sua vontade com a Vontade de 
nosso Deus Mãe e Pai. Essas partículas divinas são então reunidas e 
utilizadas para o bem maior. Este é o dízimo verdadeiro, amados, 
compartilhar sua parte divina da Luz do Criador, uma parte que está 



infusa com a sua energia amorosa e a sua essência terrena. Deste 
modo, quantos milagres são manifestados e quantas catástrofes são 
eliminadas ou reduzidas ao redor do mundo. Saibam que, nós, as 
Legiões angélicas de Luz, estamos sempre nos empenhando em 
aumentar e louvar calorosamente suas ações positivas e em suavizar o 
caminho diante de vocês, bem como desviar ou reduzir o caos e a 
destruição criados pelas forças negativas na Terra.

Também foram instruídos a construir uma pirâmide de trabalho onde 
vão solucionar assuntos em nível de alma com outros, onde rompem 
acordos e buscam equilibrar todas as desagregações passadas com 
seus muitos companheiros na jornada da vida, e onde oferecem ajuda 
espiritual a outros que estão experienciando traumas na vida (após 
receberem permissão em níveis pessoal e de alma). Nesta pirâmide 
também colocam os projetos que desejam manifestar, depois de terem 
seguido os passos delineados nas leis da manifestação. E, por último, 
mas de importância vital, devem construir uma pirâmide pessoal em 
que só vocês, seus guias, auxiliares angélicos e os mestres que 
convidarem têm permissão para entrar. Este é o seu santuário, e o lugar 
sagrado aonde vão em busca de cura, força, inspiração e para 
receber cuidados e energia amorosa de seus muitos amigos e 
companheiros dos reinos superiores. Esses locais sagrados fazem parte 
essencial de seu lar celestial, suas moradas entre as estrelas, e que estão 
esperando-os para os preencherem com a sua Presença.

Amados, estamos ajudando-os de toda maneira possível, dentro dos 
limites da lei universal, e estamos aguardando pacientemente para que 
se juntem a nós nas várias Pirâmides de Luz posicionadas por todo 
universo. Dissemos-lhes que estão não apenas criando a sua nova 
realidade terrena, mas também criando suas moradas nas dimensões 
celestiais. Transmitimos-lhes todo o brilho do Amor e da Luz que podem 
conter. Vocês são amados de forma imensurável.

Eu SOU Arcanjo Miguel.

TORNAR-SE UM MESTRE TERRENO DE AMOR / LUZ

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 115 de julho de 2007 – LM-07-2007



Amados mestres, em reverência, com um sentido de maravilhamento e 
gratidão, assistimos enquanto milhares e milhares de vocês, os 
Portadores da Luz, responderam ao mais recente toque da trombeta e 
assumiram a tarefa de ancorar, através do seu veículo físico, o 
magnífico dom do AMOR/VIDA/LUZ procedente do Criador Supremo 
para o sistema de rede cristalina e para a Terra. Se vocês estão 
acompanhando nossas mensagens durante os últimos meses, estão 
agora familiarizados com os conceitos das Cidades de Luz, do sistema 
de rede cristalina e a expressão PARTÍCULAS ADAMANTINAS, que é o 
puro Amor/Luz Divino originado no coração/mente do Criador Supremo 
e que é a substância de toda Criação. As palavras Amor e Luz vão 
juntas, pois as duas estão conectadas ao todo de maneira inexorável. O 
pleno e completo espectro de Luz ou radiação eletromagnética da 
FONTE contém tudo o que é necessário para criar universos e mundos 
sem fim. O amor de vocês é o ativador das Partículas Adamantinas.

É importante que tenham uma boa compreensão desses conceitos 
avançados, o que eles significam e como afetam toda a Criação nesta 
experiência universal, e cabe a vocês procurarem e estudarem essas 
informações até que estejam impressas firmemente em suas mentes. À 
medida que retornem à automestria e, uma vez mais, assumam 
plenamente seu papel como co-criadores de uma nova experiência 
galáctica, é vital que tenham uma compreensão abrangente das leis 
universais e de como utilizar seu quinhão da Substância da Luz Divina de 
modo eficaz.

Damos-lhes amiúde novas informações que podem ser aceitas ou 
rejeitadas através do seu dom do discernimento. Se forem para ser 
aceitas como sua verdade, devem ser compreendidas plenamente e 
assimiladas a fim de tornarem-se parte da sua filosofia de vida e então 
serem postas em prática. Também é importante que lhes transmitamos 
as aplicações práticas dos nossos “ensinamentos de sabedoria” de 
modo que vocês terão uma boa compreensão das situações de “causa 
e efeito” que podem surgir enquanto vocês se esforçam para integrar 
cada novo nível da consciência.



Como muitos de vocês que acompanharam fielmente nossos 
ensinamentos estão cônscios, cada ambiente dimensional ressoa em 
um âmbito específico de padrões de freqüência com cada dimensão 
superior vibrando dentro de um âmbito superior e mais refinado. À 
medida que vocês fizeram sua jornada para o “espaço exterior” e para 
as dimensões inferiores, cada nível resultou em alguns graus de 
“separação da consciência” do Eu Superior. Em outras palavras, dentro 
do seu corpo mental, os padrões de freqüência para cada nível de 
consciência (ou dimensão) foram armazenados naquilo que chamamos 
de “Pacotes de Luz de sabedoria”. Esses foram envolvidos em 
“membranas de Luz” ou em “um véu” que limitou o acesso aos diversos 
níveis de dimensão superior da consciência até que vocês estivessem, 
uma vez mais, ressoando com aquele nível de consciência. Está na hora 
para que esses “véus da inconsciência” sejam levantados, amados, de 
modo que vocês possam lembrar-se da imensidade de quem são, das 
grandiosas experiências que tiveram e do futuro brilhante que está 
diante de vocês.

Conforme fizemos no passado, extrairemos partes de algumas das 
milhares de mensagens pessoais que transmitimos através dessa 
mensageira para vocês, nossos dedicados seguidores. À medida que 
retornarem à unidade de consciência e se reunirem com as facetas 
múltiplas da sua Superalma, da sua Chama Gêmea e do seu Eu Divino, 
se lembrarão cada vez mais das grandes e variadas experiências que 
tiveram durante essa experiência universal. Pedimos-lhes que se voltem 
para o seu interior e ouçam ou sintam um eco de lembrança enquanto 
lhes transmitimos informações cruciais para que as assimilem. Tais 
informações que são apenas uma mínima parte do seu passado valioso.

**Ternamente amados, vocês representaram o jogo de serem mestres e 
de estarem no controle de sua vida e do seu destino, também de serem 
seguidores, tomando o caminho fácil e muitas vezes permitindo a outros 
tomarem decisões que eram suas e dirigirem sua vida. Esta é uma 
existência de equilíbrio para vocês, através da qual estão se 
recordando de que são magníficos e poderosos Seres de Luz. Vocês 
estão aprendendo a equilibrar o poder dinâmico que carregam em seu 
interior com amor e compaixão por aqueles que lhes rodeiam, que 
ainda não estão prontos para despertar sua mestria.



**Não é fácil ser um “Anjo terreno”. O amor é o combustível dos seres 
angélicos, e vocês sempre pensaram que se amassem bastante, os 
outros os amariam de volta. Estão aprendendo a estabelecer limites e a 
valorizar a si mesmos, pois sem auto-estima não podem acessar de 
modo pleno o Amor Divino do Criador que é seu direito inato.

**Vocês jubilosamente apresentaram-se quando saíram como 
voluntários para tomar parte no grandioso experimento que ocorria em 
um planeta cujo nome espiritual é Gaia, e que vocês conhecem como 
Terra. Viveram e estiveram envolvidos profundamente em muitas das 
grandes civilizações durante a prolongada história da Terra. Sempre 
usufruíram a vida com grande paixão e gosto especial e 
experienciaram as alturas e as profundezas da vida, e, ao assim fazer, 
são agora capazes de ajudar a elevar a consciência de massa das 
profundidades da terceira dimensão de volta para a beleza e a 
maravilha das dimensões superiores.

**Seu descontentamento é o resultado de buscarem fora de si mesmos 
o que desejam ao invés de voltarem para o seu interior. Queremos 
também fazê-los perceber que parte de sua missão foi experienciar o 
veículo físico em sua forma mais dinâmica; consequentemente, sempre 
tiveram uma paixão incrível e desejos poderosos. Algumas vezes 
tentaram reprimir esses sentimentos, mas eles tornaram-se uma corrente 
secreta que clamou para ser reconhecida.

**Seu maior desejo nesta existência era retornar todas as facetas de seu 
Ser terreno à harmonia e ao equilíbrio de modo que pudessem 
começar o processo de reunificação com o seu Eu multidimensional. 
Estão cônscios nas profundezas de si mesmos de como é importante 
para vocês integrarem e honrarem sua natureza feminina, as energias 
gentis, intuitivas, criativas e centradas internamente, bem como 
desenvolver e utilizar também os atributos masculinos. Esforçam-se para 
serem fortes, todavia gentis, centrados externamente enquanto 
conectam-se com sua intuição interior.



**Vocês, juntos com outros, são necessários como transdutores e 
transmissores da nova e refinada energia do Criador, a fim de ajudarem 
à humanidade e à Terra a avançarem através desse importante 
período de transição. Este é o motivo pelo qual estou reunindo minhas 
legiões mais uma vez, e tornando minha presença conhecida àqueles 
que têm um importante papel no grandioso drama que está agora se 
desenrolando na Terra.

**Através de nossos ensinamentos, estamos lhes dando todas as 
informações de que precisarão para começar a acessar a sabedoria 
do seu Eu Superior, e à medida que aprenderem a utilizar sua Pirâmide 
de Poder/Luz na quinta dimensão, vocês conectarão rapidamente os 
portais da prosperidade galáctica onde estão armazenadas toda as 
riquezas do universo. É seu direito inato divino viver em abundância e 
prosperidade; vocês apenas se esqueceram disso. Primeiro, devem 
entender que são dignos e daí, à medida que aprenderem e 
praticarem as habilidades necessárias, aquelas coisas que desejam em 
sua vida começarão a manifestar-se. A abundância chega de muitas 
formas, então, busquem uma abundância de amor, alegria, boa saúde 
e vitalidade, bem como todas as coisas que vocês exigem para ter uma 
vida plena e confortável. Quando começarem a criar um milagre atrás 
do outro, aqueles que o cercam vão querer saber o que vocês estão 
fazendo. Isto é quando vocês compartilharem as técnicas, crenças e 
sabedoria que reivindicaram como suas. Isto é quando se tornarem um 
verdadeiro mestre de si mesmos; primeiro, ensinarão pelo exemplo e 
através de suas ações, e finalmente, através das palavras. Concentrem-
se naquilo que está certo em seu mundo e descubram o melhor 
naqueles que o cercam, pois é isto o que vocês reforçarão. Podem 
mudar o mundo que os rodeia, um pensamento de cada vez.

**Vocês agora possuem em disponibilidade quantidades cada vez 
maiores da Energia Cósmica da Força Vital; todavia, são responsáveis 
pela forma como utilizam essa energia. Devem permanecer ancorados 
firmemente na Terra à medida que se elevam cada vez mais nas 
refinadas dimensões superiores de expressão, e isto é de suma 
importância para o seu bem-estar físico, que aprendam a equilibrar e a 
harmonizar o sistema da sua malha energética pessoal (chamado de 
campo áurico ou aperfeiçoado corpo de Luz Adão/Eva Kadmon).



**Queridos, vocês carregam memórias essenciais de opressão, de 
sentimentos de culpa e de traição. Sempre acreditaram que o amor 
poderia sobrepujar qualquer adversidade; conseqüentemente, vocês 
colocaram mais freqüentemente as vontades e desejos dos outros na 
frente dos seus próprios. Seu desejo de servir pôs vocês em um papel 
subserviente vida após vida, e tem sido difícil para vocês resgatarem o 
poder e o controle do seu destino. Têm-se esforçado para equilibrar sua 
natureza empática com um desejo de expressar e validar seu próprio 
valor. Nas profundezas de si mesmos vocês percebem que devem 
retornar ao poder e à totalidade se hão de usufruir um relacionamento 
satisfatório e amoroso com um companheiro de alma ou com aqueles 
que entram em sua vida.

**Vocês, como muitos outros, estão no meio de um processo acelerado 
de transformação, por meio do qual estão continuamente processando 
energia deturpada de vidas passadas, questões essenciais 
profundamente arraigadas. Quando despertam para sua consciência 
divina e para a grandeza de quem vocês são, é sua própria jornada 
particular e ninguém mais pode dizer-lhes como proceder. Não temam 
a mudança, amados; permitam que aquelas coisas que não lhe servem 
mais saiam do seu caminho. Caminhem através do medo e observem-
no dissipar-se, deixando em seu lugar um novo e brilhante futuro diante 
de vocês. Utilizem as oportunidades que surjam em seu caminho como 
trampolins para a consecução do seu poder. Qualquer coisa que vocês 
fizerem deveria ressoar profundamente no interior de sua alma e 
deveria inspirá-los e trazer-lhe alegria. Qual é a sua paixão? Qual é o 
desejo mais profundo do seu coração? Vocês podem ter ou ser 
qualquer coisa que possam imaginar.

**Uma de suas principais “tarefas” é preencher-se do amor 
incondicional do seu Eu Superior de modo que projetarão energias 
equilibradas e harmoniosas ao invés de procurar que os outros lhes 
dêem um sentido de auto-estima ou de completude. Devem aprender 
a estabelecer limites à medida que começarem a falar sua verdade de 
modo amoroso e a resgatar seu poder pessoal. Vocês podem mudar 
apenas vocês mesmos, mas, à medida que recuperam o seu poder e 
que começam a irradiar um sentido de paz, poder e compaixão, 



afastarão as energias de “indigência e carência” e aqueles que o 
cercam ou se beneficiarão e crescerão a partir da experiência, ou 
encontrarão outro para representar com eles o “drama cósmico da 
vida”.

**Antes de entrarem nesta existência, vocês prometeram ser nossos 
representantes na Terra. Em seu interior, vocês possuem toda sabedoria 
de que necessitarão para cumprir sua missão. Quando as dúvidas 
surgirem, lembrem-se, todas as suas experiências do passado, quer 
fossem bem sucedidas quer fossem aparentemente fracassadas, 
deram-lhes uma riqueza de experiência com que podem contar.

**Estamos envidando esforços para ajudá-los a lembrar-se da sua 
grandeza, de modo que saberão que realizaram muitas vezes antes isso 
que pedimos que façam agora. Vocês elevaram-se pelo universo 
comigo e com as Legiões de Luz, e juntos criamos muitos mundos 
maravilhosos e tivemos muitas aventuras emocionantes. Desde o tempo 
em que vocês encarnaram pela primeira vez a partir do coração do 
Criador em Centelha de consciência individualizada, vocês deram à luz 
um desejo de experienciar tantas facetas do Criador quanto fosse 
possível. O Espírito está sussurrando-lhes, e se vocês responderem à 
chamada, surgirão imagens e oportunidades magníficas que superarão 
sua imaginação mais extravagante, e nós estaremos lá para guiá-los e 
inspirá-los, como sempre. Está na hora de cumprir os anseios mais 
profundos do seu coração à medida que reivindicam sua Automestria e 
tornam-se um co-criador da mais elevada ordem no plano físico da 
existência.

**Vocês receberam uma oportunidade de integrar todas as qualidades 
maravilhosas dos doze Raios da Consciência Divina de modo que 
possam assumir seu legítimo papel como provedor terreno do Amor/Luz. 
Terão, então, a sabedoria e as habilidades para ajudar outros a 
avançar através dos desafios e das transformações. Todo dia, esforcem-
se para fazer as escolhas mais elevadas e aprendam a permanecer no 
momento presente, pois é somente neste tempo que podem acessar 
seu poder Divino. Não se demorem no passado nem se concentrem 
continuamente no futuro, mas sempre se esforcem para atingir seu 



potencial mais elevado em todo e qualquer momento. Considerem os 
desafios em sua vida como oportunidades enquanto aprendem a 
liberar antigos e autolimitantes modos. Lembrem-se, durante esses 
tempos de grande mudança, vocês podem fazer a diferença. Permitam 
que seu brilho resplandeça para que todos vejam.

**Muitos, tais como vocês, estão experienciando um descontentamento 
divino bem como muitas mudanças em suas vidas neste momento. As 
coisas que costumavam trazer prazer não os satisfazem mais, e vocês 
devem ter perdido qualquer interesse comum que tinham com muitos 
dos seus amigos. Isto é porque o seu eu álmico está advertindo-os para 
que avancem e expandam sua visão e assumam o controle do seu 
destino. Vocês são co-criadores, amados, quer seja da dor, do 
sofrimento e da limitação quer seja do amor, da alegria, da paz e da 
abundância. A escolha é sua.

**A Célula Divina do Núcleo Diamantino que está profundamente 
encerrada no Centro do seu Coração Sagrado está agora em processo 
de ser ativada mais plenamente de modo que o seu brilho possa 
emanar sobre o mundo para aqueles que são receptivos. Uma vez 
vocês se alinhem com as energias positivas da sua Alma e Raios Divinos, 
sua ambição, eficiência e viabilidade os ajudarão a fazer um progresso 
impressionante. Vocês possuem as ferramentas e as habilidades 
interiores para atingirem qualquer coisa que desejem nesta existência e 
mais além, amados.

Lembrem-se, quando a sua marca energética baseia-se no Amor 
Sagrado, vocês atraem as Partículas Adamantinas, e quando estão 
alinhados com o seu destino mais elevado para o bem maior de todos, 
vocês estão irradiando aquelas Partículas Divinas de Amor/Luz/Vida. 
Estamos aqui para ajudá-los a alcançar a iluminação espiritual de toda 
maneira possível.

Eu SOU Arcanjo Miguel.



O ÚTERO CÓSMICO DA DEUSA MÃE

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 117 de agosto de 2007 – LM-08-2007

Amados mestres, muitos de vocês perguntaram: “Por que há tão 
poucos arcanjos, avatares, mestres, anciãos e sábios femininos que se 
comunicam conosco e nos dão orientação?” Conforme vocês estão 
cientes, aqueles dos domínios angélicos são andróginos e sustentam 
todos os atributos, qualidades e aspectos de ambos os nossos Deus Mãe 
e Deus Pai; todavia, eles têm preferências e, da mesma maneira que 
vocês, eles enfatizam os atributos e as qualidades ou de nosso Deus Pai 
ou de nosso Deus Mãe. Isto é especialmente verdadeiro com relação 
aos arcanjos, e mediante os ensinamentos de sabedoria, através das 
eras, vocês aprenderam os nomes de muitos dos mais predominantes 
arcanjos masculinos e femininos cujo principal foco está nesta galáxia, 
neste sistema solar, na Terra e na humanidade. Confiantemente, vocês 
têm-se familiarizado com o Raio particular que cada um irradia ao 
longo deste universo, os refratados atributos e qualidades da 
consciência do Criador, e estudaram as qualidades positivas e 
negativas de cada Raio a fim de ajudá-los no retorno ao equilíbrio e à 
harmonia em seu “campo de força do Raio-dominante”.

Quando este jovem universo foi criado há tantos eons, o brilho de 
ambos os nossos Deus Pai e Deus Mãe irrompeu em medidas iguais e 
eles foram parceiros iguais no processo criativo. Nosso Deus Pai, Essência 
masculina do Criador, gerou as SEMENTES da nova criação no interior 
de sua mente, resultando em um Projeto Divino que foi envolvido no 
Núcleo do Amor/natureza emocional, ou o “útero cósmico” da Deusa 
Mãe. O supremo amor irradiou por todo o universo à medida que a 
Essência da Criação procedente de nosso Deus Mãe/Pai irrompeu, e 
com a ajuda dos Elohim, os grandes e refratados Seres de Luz que 
produzem a natureza Mental de nosso Deus Pai, e do reino arcangélico, 
que são os primeiros portadores da natureza amorosa de nossa Deusa 
Mãe, foram manifestados milagres e visões sem fim, e as multidimensões 
da criação foram lançadas para o grande vácuo.



O adágio “Assim como em cima, também embaixo” sempre se aplica e 
seguramente como vocês vieram ao mundo a partir do embalo 
caloroso do útero de suas mães, da mesma maneira nós todos 
irrompemos como Centelhas Divinas da Luz do Criador a partir do útero 
de nossa Mãe Divina/Deus em nossa consciência individualizada, 
expressões espirituais de variedade tão grande e complexa que estão 
além da compreensão. 

O foco durante muitos e muitos milhares de anos de seu tempo foi sobre 
Deus como o Pai, e a humanidade buscou incorporar suas virtudes e 
atributos dominantes: poder, vontade, verdade, coragem e o desejo de 
criar novamente. Este é um mundo patriarcal em que o Criador é 
imaginado e reconhecido apenas no aspecto masculino de sua 
magnitude. O amplo espectro da dualidade/negatividade que é agora 
preponderante na Terra foi predominantemente criado através do 
abuso da “energia masculina”. Não queremos dizer que a população 
masculina atual seja a responsável sozinha pelo ambiente negativo no 
mundo, pois este não é o caso. Lembrem-se, cada um de vocês teve 
muitas existências em ambos os corpos masculino e feminino e TODOS 
participaram nas criações deturpadas que a humanidade está gora 
envidando esforços para corrigir.

Houve também muitas eras em seu passado antigo quando os aspectos 
do Criador Mãe foi a energia predominante e o ponto central da 
adoração. Da mesma maneira que vocês estão reunindo todas as 
partes do seu Ser maior, está na hora de reunir e reconhecer a 
totalidade, bem como as muitas expressões do Criador. O aspecto da 
Deusa, o Deus Mãe, ou a energia feminina do Criador, está irradiando 
mais dos seus atributos e de sua energia por todo o universo agora, os 
atributos do amor divino, da compaixão, iluminação, cuidados, 
gratidão, fé, criatividade, foco interno e a conscientização do Espírito. 
Essas abençoadas energias elevarão, refinarão e complementarão os 
aspectos masculinos do Criador: a vontade divina para criar, a 
sabedoria, a verdade, a coragem, a determinação e o poder, que
sempre estiveram e sempre estarão disponíveis para vocês. 



Sim, a abençoada Mãe Maria está muito presente e está sempre 
irradiando a energia amorosa e compassiva da Mãe Divina para a 
humanidade. Ela é uma grande arcangelina, e junto com o arcanjo 
Rafael, irradia os atributos maravilhosos do Quinto Raio, o conhecimento 
científico, o altruísmo, as vocações para escutar e curar. Estes dois Seres 
resplandecentes estão ajudando na cura da Terra e da humanidade. 
Conforme lhes temos dito, este belo Ser resplandecente, Maria, foi 
designada como a guardiã feminina para supervisionar esta 
experiência universal, do mesmo modo que eu, Miguel, recebi a honra 
de ser o guardião masculino para proteger. Há também algumas outras 
belas representantes femininas que despontam com ensinamentos de 
sabedoria e que tiveram uma influência profunda sobre a humanidade; 
todavia, como vocês percebem, os ensinamentos de sabedoria e a 
orientação em suas épocas históricas recentes são de natureza 
predominantemente masculina, e existe uma razão para isto:

Um grande ciclo da nova criação está a caminho neste universo e lhes 
falamos como as Partículas Adamantinas de Luz do Criador estão 
impregnando este universo em um reluzente caminho de Luz. Uma parte 
dessa Luz está sendo enviada para as grandes Cidades de Luz 
posicionadas por todo o universo e, desse modo, está à disposição de 
qualquer alma que tenha a habilidade de conectar-se com as 
vibrações da quinta dimensão inferior. Explicamos isto em grandes 
detalhes, e não vamos falar mais agora. O que não explicamos é que a 
maior parte da Luz do Criador, ou as Partículas Adamantinas, foram 
designadas para a Criação da nova galáxia dourada de que falamos 
há algum tempo. Várias centenas de anos atrás, a Mãe Divina 
convocou os membros da Ordem da Deusa, as muitas facetas do 
Criador feminino, a fim de se prepararem para um novo nascimento. 
Essas belas Damas de Luz vieram dos limites distantes do universo e, 
juntas, através do brilho de sua natureza amorosa, começaram a 
construir um enorme Útero Cósmico da Nova Criação em preparação 
para a vindoura grande expansão do universo e da nova galáxia 
dourada. Sim, elas ainda estão cônscias de cada um de vocês, 
amados, e podem irradiar sua energia amorosa para vocês e assisti-los 
em todo e qualquer momento; todavia, seu foco principal é irradiar a 
Essência Amorosa da Deusa Mãe no Útero Cósmico a fim de preparar 
as Partículas Adamantinas para os pensamentos SEMENTES/Projeto 
Divino do Criador Supremo, através de nosso Deus Pai universal. 
Consequentemente, a tarefa de produzir os ensinamentos de sabedoria 



da nova era foi encaminhada, em sua maior parte, para os emissários 
masculinos de Luz sob a direção do nosso Deus Pai/Mãe.

Não lhes dissemos que estes tempos são sem precedentes? Este universo 
está sendo bombardeado por um megahertz de impulsos de Luz, 
chamados Partículas Adamantinas, provenientes diretamente do 
coração do Criador Supremo. Vejam, esta é uma época para a 
reunificação em todos os níveis, do mais elevado ao mais baixo; 
consequentemente, os atributos, aspectos e virtudes do Criador Mãe 
serão a força dominante no universo até que o equilíbrio seja atingido 
mais uma vez. Nossa Mãe onipotente pode concentrar-se em cada 
aspecto da Criação simultaneamente, de modo que estejam 
assegurados de que Ela está cônscia de tudo o que acontece em seu 
universo, e de que Ela nunca cessa de irradiar seu amor incondicional 
para vocês.

Lembrem-se, o seu DNA está codificado com o amor divino, a 
compaixão e a criatividade, bem como com a força, o poder e a 
vontade de criar, que foram transmitidos para cada um de nós por 
nossos pais divinos espirituais. Agora é a hora de integrar e reivindicar 
todas as bênçãos e dons com que eles lhes dotaram. A mais poderosa 
força no Omniverso é a FORÇA DO AMOR que é irradiada através da 
Essência da energia da Deusa do Criador; todavia, a luz não pode 
começar a infiltrar-se nas freqüências estáticas ou confusas que 
compõem o veículo físico da terceira e quarta dimensões sem a 
permissão do receptor e sem a abertura do centro do Coração 
Sagrado. O seu Eu-álmico, o seu Eu Superior e o seu Eu Divino estão 
apenas aguardando por um sinal de vocês para começar o processo, 
para abrir o caminho de Luz da vida eterna. Seu DNA está preenchido 
de Luz, bem como cada átomo do seu corpo em um grau ou outro. Se
não fosse assim, vocês não poderiam existir. Está na hora de desobstruir 
o fluxo da Luz Divina tanto interna quanto externamente, e é decisivo 
que removam os filtros dos seus olhos e da sua mente.

Conforme vocês percebem, cada ambiente dimensional ressoa com 
um âmbito específico de padrões de freqüência, tendo cada dimensão 
superior vibrando dentro de um âmbito mais elevado e mais refinado. À 



medida que fizeram sua jornada para o “espaço exterior” e para os 
padrões de freqüências mais lentas das dimensões inferiores, cada nível 
resultou em uma “separação da consciência” em alguns graus do seu 
Eu Superior. Em outras palavras, dentro de sua estrutura cerebral e do 
seu corpo mental, os padrões de freqüência para cada nível de 
consciência (ou dimensão) foram armazenados naquilo que 
denominamos “pacotes de Luz de sabedoria”. Esses foram envolvidos 
em “membranas de Luz” que restringiram o acesso aos diversos níveis de 
consciência de dimensão superior, até que vocês estivessem, mais uma 
vez, ressoando com esse nível de consciência.

O mesmo processo foi utilizado para isolar as camadas do seu DNA que 
contêm a totalidade de quem vocês são em um sentido material, bem 
como sua linhagem e herança divinas. À medida que vocês desceram 
para os níveis inferiores da consciência, as camadas do DNA foram 
revestidas, de duas em duas, nessas membranas de Luz e, como 
resultado, a maioria dos humanos só tem acesso a duas camadas das 
codificações do DNA.

Explicamos o processo de como, à medida que vocês gradativamente 
elevam sua consciência e retornam ao equilíbrio e à harmonia em seus 
corpos físico, mental, emocional e etérico, as membranas de Luz em 
torno do seu DNA e dentro da sua estrutura cerebral estão lentamente 
dissolvendo-se, dando-lhes acesso a níveis de consciência cósmica 
cada vez maiores.

Vocês leram em muitos dos ensinamentos antigos como se colocou um 
“véu de esquecimento” sobre a sua memória à medida que 
mergulharam na densidade dos mundos das dimensões inferiores. Isto 
não foi uma punição, mas um componente necessário no processo de 
refratar e decrescer a si mesmos em Centelhas de consciências cada 
vez menores. A expressão “véu” não é na realidade exata; todavia, foi 
a palavra mais simples que pudemos utilizar para transmitir o conceito 
para as massas, antes que o “grande despertar” começasse a ocorrer.



Vejam, tudo isso diz respeito à “consciência desperta do Eu”, pois como 
vocês poderiam experienciar a “capacidade reduzida” se 
preservassem suas habilidades e lembrança completa de quem vocês 
são e de suas origens? E como poderiam fazer sua jornada para o 
grande vácuo, deixando a pureza e a perfeição da FONTE, sem 
experienciar uma “fragmentação do Eu”, que resultou na “capacidade 
reduzida”? E, então, vejam, os véus não estão na realidade “lá fora”, 
mas foram produzidos dentro do seu próprio Ser. Depende de vocês e 
somente vocês para remover os véus de dentro da consciência de 
modo que, mais uma vez, tenham acesso à sua verdadeira identidade 
como mestres de si mesmos. A ascensão diz respeito a “elevar-se em 
consciência” e reivindicar a grandiosidade de quem vocês são, à 
medida que percorrem o caminho de retorno à iluminação.

Foi-lhes dito que cada vez mais as crianças que estão nascendo agora 
são almas muito antigas, originadas de universos distantes ou de 
longínquos sistemas estelares, e estão encarnando com mais camadas 
de DNA em disponibilidade e que, também, em sua estrutura cerebral 
têm níveis de consciência cósmica em diversos graus à sua disposição. É 
importante compreenderem que as regras mudaram à medida que o 
processo de evolução avança em espiral para o próximo nível. Cada 
geração de almas durante os últimos cem anos ou mais encarnaram 
com maior disponibilidade de suas memórias cósmicas. Em outras 
palavras, o véu do esquecimento está adelgaçando-se e está sendo
eliminado lentamente, de modo geral. O processo evolucionário da 
humanidade está em plena atividade e avançando em um compasso 
espantoso. Abram suas mentes e seus corações, amados, e abracem as 
infusões de Amor e Luz Divinos que os aguardam. Deleitem-se na glória 
do reencontro conosco à medida que avançamos juntos nesta jornada 
incrível para uma nova realidade. Estamos sempre com vocês, que são 
amados de uma maneira muito profunda.

EU SOU Arcanjo Miguel.

O MILAGRE DA MORTE

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman



Mensagem 118 de setembro de 2007 – LM-09-2007

Amados mestres, no plano da existência terrena, os Seres humanos 
regozijam-se com o nascimento de uma criança, porque isto é 
realmente um milagre da criação, mas lamentam a morte de um ente 
querido, porque sentem uma perda particular daquela pessoa do seu 
meio. Todavia, a morte é também um milagre, e do ponto de vista 
espiritual, é um momento de regozijo, pois é a hora do retorno ao mais 
verdadeiro “estado de Ser”.

Falamos da “consciência reduzida”, e está na hora de vocês 
compreenderem que o processo de ascensão implica em expandir sua 
percepção para integrar todas as facetas da expressão da 
consciência. Vocês não são apenas Seres humanos com uma alma, 
vocês são Seres maravilhosos que experienciam uma variedade 
espantosa de “expressões da consciência” física.

Antigamente, quando experienciaram os reinos materiais, em graus 
variados, da forma semi-sólida à forma sólida, (enquanto na quarta 
dimensão superior e na quinta dimensão inferior, seja na Terra seja em 
outros planetas do seu sistema solar ou da galáxia), vocês mantiveram o 
mesmo aspecto por muito mais tempo do que fazem agora. De fato, 
mantiveram o mesmo veículo físico por milhares de anos segundo seu 
modo de considerar o tempo. O processo de transição e o abandono 
de um veículo físico ao fim de uma existência eram tão naturais quanto 
descartar um terno de tecido velho. A morte, conforme vocês a 
conhecem agora, não existia até que a humanidade mergulhasse na 
densidade da terceira e da quarta dimensões, e vocês esquecessem 
que a sua residência temporária na Terra era apenas por um intervalo 
muito curto em meio a uma vasta ordem de experiências durante sua 
maravilhosa jornada por todo o cosmo.

Após uma comovente cerimônia de adeus, a alma que partia entrava 
em uma “fonte de transição” especial, onde a Chama Violeta da 
Transformação resplandecia brilhantemente (a Chama Violeta não é 
quente, e sim, fria e suave) e ele/ela era transportado (a) 
imediatamente para o ambiente apropriado na dimensão superior.
Aqueles que foram deixados para trás no domínio físico podiam 



comunicar-se telepaticamente com os seus entes queridos que 
partissem, e eles sabiam que poderiam encontrar-se novamente em 
qualquer ocasião no futuro. Também sabiam que podiam interagir de 
forma etérica com seus entes queridos durante sua curta permanência 
todas as noites, pois suas viagens noturnas eram tão reais e notáveis 
quanto suas experiências diurnas.

Em algum tempo futuro, a humanidade deixará de temer a morte e 
compreenderá que ela é uma parte essencial do processo criativo. Há 
um fluxo natural de nascimento, morte/transição, descanso e 
assimilação, e renascimento a fim de experienciarem as maravilhosas 
variedades de aspectos, tamanhos, formas e realidades disponíveis 
para vocês como co-criadores. Enquanto isso, devem liberar muitos dos 
seus antigos tabus e idéias “fixas” acerca da morte e da vida futura, e 
chegar à conclusão de que a vida que estão experienciando agora é 
apenas um “momento” no tempo universal.

Uma das coisas mais importantes para vocês entenderem é que tudo 
que experienciam começa “no interior”. Vocês são um microcosmo ou 
um universo em miniatura dentro do macrocosmo, que contém a 
totalidade da experiência Omniversal. Vocês são descritos como uma 
“célula” dentro do coração/mente do Criador Supremo e esta é uma 
descrição válida. Tudo na Criação contém a “Essência”, a Energia de 
Amor/Luz da Criação, ou uma Centelha do Divino. Este espectro de Luz 
foi emitido em níveis reduzidos de ‘iluminação’ para nosso Deus 
Pai/Mãe e para os grandes Seres que ajudaram a criar este universo. 
Nenhum dos universos manifestados poderia existir sem isso e nem 
vocês.

Frequentemente lêem ou ouvem falar de alguém que teve uma 
experiência de “quase morte”, e de como eles foram atraídos para a 
Luz. Na maioria das vezes, a experiência é a mesma com apenas 
algumas variações. Normalmente, as pessoas são atraídas para a Luz 
quando estão doentes gravemente ou em situação traumática e são 
infundidas com uma sensação de felicidade, e de um amor incrível e 
sobrepujante. Às vezes, verão um “Ser de Luz” bem conhecido, ou, 
algumas vezes, um ente amado que fez a passagem. Geralmente, têm 



uma sensação de que só podem ir até à Luz, e que são então atraídos 
de volta para o seu corpo físico mais uma vez. Às vezes, o Ser de Luz fala 
com eles, mas nem sempre. Ocasionalmente, recebem uma opção 
para retornar à sua existência física ou continuar em direção à Luz e, 
outras vezes, são informados que devem retornar, pois a sua missão não 
está terminada.

Da mesma maneira que explicamos que o “Véu” não está “lá fora”, 
mas sim, dentro da própria estrutura cerebral, o mesmo ocorre com a 
experiência de quase-morte. Tudo isso ocorre dentro da própria “Mente 
Sagrada” de dimensão superior, orquestrada pelo seu Eu Superior. Uma 
experiência de quase-morte é normalmente uma encruzilhada na vida, 
um momento de decisão e uma oportunidade para andar no caminho 
da iluminação e bastante frequentemente, mas nem sempre, ocorre 
uma “fusão da alma”, por meio da qual uma parte maior de seu Eu-
álmico, que vive em seu chackra Estrela da Alma (aproximadamente 
entre 15 a 20 cm acima da cabeça), move-se para o centro do seu 
Coração Sagrado e começa o processo de tornar-se o administrador 
das suas experiências de vida em lugar da personalidade de desejo 
egóico. Durante a experiência de quase-morte ocorre uma reação 
química que facilita o acesso a uma parte da mente superior, e através 
disso permite a entrada para áreas específicas do cérebro que contêm 
alguns dos “Pacotes de Luz de sabedoria”, armazenados em seu 
interior. Esses Pacotes de Luz são constituídos de freqüências superiores 
de Luz e contêm informações que a pessoa geralmente não pode 
acessar. Isto para a mente consciente da pessoa não só sente como 
parece diferente, mas frequentemente lhe dá acesso a uma parte da 
sua história, e às vezes da sua linhagem e outras informações 
importantes.

Lembrem-se disso, tudo que vocês já experienciaram e tudo o que são, 
desde a primeira vez em que tomaram posse de sua consciência 
individualizada como uma Centelha do Divino, e tornaram-se cônscios 
do fato de que ‘EU SOU o que EU SOU – EU SOU uma Faceta do 
Criador’, está armazenado dentro dos Pacotes de Luz de Sabedoria nos 
níveis de dimensão superior do cérebro. Estão armazenados dentro da 
sua estrutura cerebral e dentro do seu sistema de chackra todas as 
virtudes, atributos, qualidades e aspectos do Criador Supremo. Eles 
estão esperando que vocês reivindiquem ‘as chaves do reino’, para 



integrar as freqüências superiores de Luz que lhes darão acesso a toda 
magnificência da sua Herança Divina.

Vocês possuem um corpo etérico que contém uma réplica perfeita, 
autêntica dos seus corpos físico, mental e emocional. Quando vocês 
morrem ou deixam seu corpo completamente, o Cordão de Prata 
(como é chamado), é cortado e vocês deixam vago o veículo físico 
totalmente, que começa a desintegrar-se imediatamente. Sua alma 
tem-se fundido lentamente com o seu corpo etérico, e vocês movem-se 
então para fora nos reinos das dimensões superiores.

Muitos de vocês têm uma falsa concepção de como é nas dimensões 
superiores. Os reinos mais elevados não são ambientes sombrios e 
insubstanciais, mas não lhes parecerão diferentes de suas cercanias 
físicas terrenas; todavia, conforme observarão com o passar do tempo, 
há muitas diferenças. Quando vocês fizerem a passagem, terão forma e 
substância. Sim, seu aspecto será mais refinado e não tão sólido como é 
no ambiente da terceira e quarta dimensões, mas vocês se sentirão 
sólidos e tudo ao seu redor terá forma e ordem também. O nível em que 
estiverem sintonizados ou com que forem compatíveis determinarão 
quão ‘conscientemente despertos’ estarão, e as habilidades que terão, 
da mesma forma como o seu ambiente circundante parecerá.

Reiterando, as freqüências que vocês projetam ou com as quais 
ressoam determinarão em que dimensão ou em que nível do subplano 
dimensional irão, e também que nível de ‘informação cósmica’ serão 
capazes de acessar. Seu campo áurico é como um casaco que 
envolve seu corpo etérico ou astral, e é ou um casaco de Luz ou uma 
mortalha de energias negativas e desarmônicas que vocês 
acumularam através das suas muitas experiências de existências 
passadas.

Explicamos isto no passado; todavia, é importante que tenham uma 
compreensão clara do processo de transição, e assim lhes daremos
novamente uma recapitulação sumária do que acontece após a alma 
deixar o corpo físico. Aqueles que estão ‘iluminados’ e auto-conscientes 



são imediatamente levados diante do seu conselho guardião para 
rever sua vida passada, não um julgamento, apenas uma revisão para 
ver que desafios e oportunidades foram satisfeitos de uma maneira 
positiva, com amor e compaixão, e quais tarefas não foram concluídas 
e, consequentemente, terão que ser experienciadas novamente. Vocês 
não podem esconder nada de ninguém nos domínios superiores, pois a 
sua aura informa a história inteira e todos podem ver o ‘esplendor e a 
luminosidade’ do seu Eu-Espírito, ou a sua falta. Seu aspecto será belo e 
perfeito e vocês poderão aparentar qualquer idade ou ter qualquer 
aparência que desejar.

Vocês têm muitas escolhas a fazer após completarem o ‘processo de 
revisão’. Podem ir para as universidades do saber em diferentes sistemas 
estelares, podem servir em inumeráveis posições, podem usufruir a 
beleza da Criação e praticar suas ‘habilidades de criação’, ou 
qualquer diversidade de experiências vastas demais para serem 
esboçadas aqui. O avanço da alma não é tão rápido nos domínios 
superiores como é no corpo físico, pois vocês estão cônscios das leis 
universais e há resultados imediatos dos seus pensamentos e ações. É 
por isto que todo mundo está tão ansioso para encarnar no plano 
terrestre, embora seja repleto de desafios, limitações, e muitas vezes de 
dor e sofrimento. Mesmo que seja difícil de acreditar, é uma 
oportunidade maravilhosa e um grande privilégio estar encarnado no 
planeta Terra neste momento de grande transformação, e há muitas 
almas ‘substituindo as asas’ à espera de ter uma oportunidade de 
retornar à Terra e ser parte deste maravilhoso processo evolucionário. 

Junto com a vontade de vir à Terra e compartilhar sua ‘Luz’ a fim de 
ajudar a humanidade e o seu planeta, vocês receberam uma 
oportunidade de encarnar tanto quanto podiam conter e utilizar do seu 
Eu Divino; esta é a Promessa Dourada que lhes foi feita antes de 
retornarem à Terra para a experiência desta vida. Foi e é uma 
oportunidade sem precedentes para integrar sua Consciência Divina e 
retornar a sua posição verdadeira de um Ser de Luz.

É uma história diferente para aqueles que tiveram uma vida de ódio, 
medo e agressão dirigida aos outros ou que têm um grande acúmulo 



de débitos cármicos para superar. Essas almas são levadas para o que 
podia ser chamado de ‘unidade de terapia intensiva’, onde são 
cuidados amorosamente por uma hoste de Anjos de Misericórdia. Essas 
almas são encerradas em uma prisão da sua própria criação (seu 
campo áurico distorcido), e viverão em um estado de sonho que 
consiste em suas crenças, ações negativas e conceitos irreais. Esta é a 
coisa mais próxima do que poderia ser chamado ‘inferno’ ou 
‘purgatório’, pois elas estão vivendo em um mundo de formas-
pensamentos de freqüência inferior que criaram na Terra durante suas 
muitas experiências de vida. Os Anjos de Misericórdia constantemente 
irradiam Amor/Luz do Criador para elas e, lentamente, com o passar do
tempo, e a depender de quão denso é o seu campo negativo, o elixir 
de amor gradativamente permeia e desfaz a casca em torno do corpo 
etérico e da alma. Há sempre uma oportunidade para reparação, 
mesmo que possa levar eons para fazê-la, dependendo da gravidade e 
da extensão da negatividade envolvida. 

Permitam-nos esclarecer outra idéia errônea: não é ‘pecaminoso’ uma 
pessoa cometer suicídio ou abdicar de sua vida antes de completar sua 
missão. Há muitas razões para as pessoas decidirem acabar sua vida ou 
sacrificá-la em prol de outro. Às vezes, isso começa devido a uma 
sobrepujante carga de vergonha, culpa ou medo, algumas vezes 
devido a razões altruísticas mal aplicadas (normalmente em resultado 
de um complexo de mártir), ou quando uma pessoa tem uma doença 
terminal e a dor torna-se intolerável. Será mostrado a essas almas como 
corrigir as situações que motivaram seus sofrimentos, dor ou doença, e 
receberão outra oportunidade para ‘fazê-lo direito’. Se uma pessoa 
decide finalizar sua vida por causa das situações dolorosas que criou 
para si mesma, não será capaz de evitar aquelas mesmas 
circunstâncias em uma existência futura, e aí apenas posterga os 
desafios e as oportunidades de aprender suas lições de vida.

Lembrem-se, vocês são sempre seus próprios juízes e decidem, com o 
auxílio do seu conselho guardião, quais serão os detalhes mais 
importantes da sua próxima experiência de vida. Quando a alma está 
no ambiente de dimensões mais elevadas, está sempre ávida por 
corrigir os erros passados, de modo que seu campo áurico possa ser 
afastado de quaisquer padrões vibracionais desarmônicos, e a jornada 
em direção à Iluminação possa prosseguir. Não importa se a pessoa 



rejeita a verdade daquilo que estamos lhes transmitindo, não obstante é 
a verdade Viva e a lei universal, e toda alma é influenciada e regida 
pelos princípios do Plano Divino, quer acreditem quer não. Aqui, 
novamente o véu interior se aplica e vocês devem ir além das 
limitações do ambiente negativo da terceira e quarta dimensões, a fim 
de obter acesso a uma conexão expandida e maravilhosa com o 
Criador. Vocês sempre estão e sempre estarão conectados com TUDO 
O QUE É. A sensação de desconexão está toda dentro da sua ‘mente’, 
e a forma de ‘destrancar a porta’ para o Rio da Vida está no interior do 
CORAÇÃO SAGRADO. Abram os seus corações, amados, de modo que 
possam ser saciados até o transbordamento com o Elixir Divino da Vida. 
Saibam que estamos sempre perto para guiá-los, inspirá-los e protegê-
los.

EU SOU Arcanjo Miguel.

SEU PAPEL NO PROCESSO DE ASCENSÃO

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman
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Amados mestres, se observarem ou lerem as notícias diárias, vocês com 
certeza devem estar a par de que a limpeza da Terra está se 
acelerando a uma velocidade espantosa. Não, Deus não está punindo 
a humanidade, e certamente não é a “vontade de Deus” que alguém 
devesse sofrer. Ao longo de muitas eras, vocês, como Seres humanos, 
fizeram de “Deus” o bode expiatório de todas as tragédias e caos que 
ocorreram, de modo que não tivessem que assumir responsabilidade 
pessoal por suas ações. O seu mundo de terceira e quarta dimensões 
compõe-se de estruturas materiais e psicológicas, e, não se enganem, 
as estruturas emocionais que vocês criaram e adotaram como sua 
verdade são justamente tão limitantes quanto as estruturas materiais 
que construíram.

Nos domínios superiores, a consciência, a criação e a manifestação são 
fluidas e maleáveis, redefinindo-se e reconstruindo-se a cada nível 



progressivamente superior, a fim de serem compatíveis com os padrões 
vibracionais daquela realidade. Este é o processo que está ocorrendo 
na Terra, assim como no interior e ao redor de cada Ser humano no 
plano terrestre, neste momento. Quanto mais rígida, temerosa e 
resistente à mudança a pessoa for, mais difícil será o seu processo de 
transição. Amados, devem estar dispostos a liberar de sua vida todas 
aquelas coisas, que incluem relacionamentos, bem como coisas 
materiais, que não sejam mais compatíveis com o seu novo “Estado de 
Ser”. Descobrirão que, à medida que avançarem rapidamente para 
frente e para o alto em seu caminho da ascensão, o que quer que 
estejam deixando para trás será substituído por pessoas e coisas de um 
nível mais refinado, e isto será muito mais significativo e importante para 
a sua existência futura.

Nesta experiência universal, VOCÊS são os mais importantes. VOCÊS são 
os protagonistas. Foram VOCÊS, os Semeadores das Estrelas, que 
concordaram em separar-se da sua Chama Gêmea, fragmentar-se e 
dividir-se em muitas e diversas facetas do Eu (Self), para serem 
expandidos e refratados ao limite, de modo que a Mente Cósmica 
pudesse observar e registrar até quanto VOCÊS, as “Centelhas Divinas” 
da Consciência de Deus, podiam comprimir-se na densidade sem 
perder por completo sua conexão consciente com TUDO O QUE É. Não 
entendam mal o que estamos dizendo; vocês nunca poderiam perder 
sua conexão com a FONTE, mas poderiam ficar tão emaranhados na 
teia da densidade que a maioria de vocês se esquecesse de quem é, 
de onde veio e de quão poderosos e magnificentes vocês são em 
realidade.

Foi-nos designada a tarefa: a nós, dos domínios superiores e à extensa 
hoste de outros Seres de Luz, de “guiar, proteger, cuidar e inspirar” as 
Legiões de Luz, vocês, à medida que empreendiam sua grandiosa 
jornada ao desconhecido. É uma grande honra e privilégio para nós 
realizarmos esta jornada com vocês, enquanto atravessam 
corajosamente os vales da sombra e da escuridão, e observá-los como 
emergem de maneira triunfal, de volta à Luz e recuperam sua 
percepção consciente.



Através de suas petições, orações e intenções, pedindo-nos pelo seu 
bem mais elevado e pelo bem maior de todos, ao alinharem sua 
vontade com a Vontade de nosso Deus Pai/Mãe, nós, dos reinos 
angélicos, pudemos restabelecer o relacionamento íntimo que tivemos 
originalmente com cada um de vocês. Este reencontro com o Espírito 
desenvolveu-se de maneira forte em especial com aqueles que 
seguiram nossos ensinamentos através dos últimos anos e que se 
esforçaram para curar-se a fim de terem de volta o equilíbrio e a 
harmonia dentro do espectro aceitável da dualidade e da polaridade.

Amados, estes são tempos de mudanças grandiosas, através dos quais 
vocês podem enfrentar muitos desafios, mas também são presenteados 
com muitas oportunidades. À medida que se conectam com as 
vibrações superiores do reino Espiritual, sua mente subconsciente está se 
tornando consciente, enquanto vocês liberam todas as distorções e 
pensamentos limitados do passado. Sua mente consciente está no 
processo de receber a sabedoria de maior grandiosidade da sua 
consciência superior, mediante sua Mente Sagrada. Devem começar a 
confiar em sua intuição e em sua orientação interior. Se os pensamentos 
que chegam a vocês são inspiradores, amorosos e oferecem uma 
consciência expandida, então vocês sabem que estão conectando a 
sabedoria do seu Eu Superior, dos seus guias angélicos e dos seus 
mestres. Eles estão sussurrando-lhes e jamais os desviarão, e suas vozes 
tornar-se-ão cada vez mais poderosas à medida que vocês 
aperfeiçoarem sua comunicação telepática com o seu Eu Superior e 
com os Seres dos reinos superiores da consciência.

Saibam disto: Vocês estão fazendo a diferença. Vocês, as Legiões de 
Luz, estão aumentando em número e em força a todo o momento de 
cada dia, e o seu Amor e a sua Luz estão agora alcançando e 
penetrando nos recantos mais obscuros da Terra. O amor incondicional 
(o Amor Sagrado composto das Partículas Adamantinas), que vocês 
emanaram do Centro do seu Coração Sagrado está começando a 
penetrar a casca endurecida dos corações de uma multidão daqueles 
que ainda estão imersos nas ilusões do medo, da limitação e da 
separação da terceira e quarta dimensões.



Está na hora de liberar e de eliminar as sensações de isolamento, 
divisão, e a mentalidade de “eu, mim, meu”. Pelo menos, a partir do 
nível de consciência do coração, está na hora de abolir as fronteiras de 
raça, religião, cultura e país, como também a programação mental de 
que estão separados das multidimensões do seu sistema solar, da 
galáxia e do universo. Vocês estão transformando-se em cidadãos do 
universo, em Seres humanos espirituais galácticos. À medida que vão 
tornando-se eficientes como “Portadores da Luz”, sua influência e 
irradiação serão projetadas a partir de vocês em círculos concêntricos 
cada vez mais longe, e, em conseqüência, sua influência crescerá de 
maneira exponencial.

Enquanto evoluem para um “estado refinado de consciência”, muitas 
das regras da realidade da terceira e da quarta dimensões estão 
mudando. Não estão mais confinados em uma concha de ilusão e de 
separação. Aquilo em que pensam e o que fazem obtêm poder e 
impulso e vocês se convertem verdadeiramente em uma força 
dinâmica para o bem, que afeta a tudo e a todos que os cercam. Não 
têm idéia de quão poderosos vocês são e de como se tornarão muito 
mais eficientes e de quantas dádivas maravilhosas os aguardam em sua 
jornada em direção à ILUMINAÇÃO.

Através das eras, vocês desempenharam muitos papéis e assumiram 
uma enorme variedade de formas, junto com os atributos e talentos que 
se ajustaram à personagem que escolheram para uma experiência 
particular de vida. Quando obtiveram sua consciência individualizada, 
há tantos eons, vocês mantiveram uma parte imensa da consciência 
do Criador, mas a tarefa monumental de transformarem-se em co-
criadores separados e apartados da FONTE era nova para vocês, pois 
eram também “santos inocentes”, naquela época. Tiveram bilhões e 
bilhões de anos para aperfeiçoarem suas habilidades e até mesmo 
vocês, como Semeadores das Estrelas, que se refrataram e se reduziram 
em um prodigioso número de vezes, ainda mantiveram um enorme 
conhecimento derivado de todas as experiências do passado, 
armazenado no interior de sua Alma, e do seu Coração e Mente 
Sagrados. Vocês estão agora em vias de conectar-se outra vez com 
toda a sabedoria e habilidades que acumularam através das muitas 
eras passadas, e estão aprendendo a utilizar seus “dons do Espírito”. Isto 
ocorre porque o “véu do esquecimento” está sendo removido, de 



modo que vocês possam acessar a “sabedoria do cosmos”, 
armazenada em toda sua estrutura celular física e em seu “Ser” mais 
grandioso, à medida que recuperam o equilíbrio e a harmonia.

Vocês não são mais as “almas jovens” que atingiram a “consciência 
individualizada” no passado universal e galáctico mais recente e que 
tiveram a permissão de encarnarem na Terra, durante estes tempos de 
ascensão acelerada. É hora de as “almas sábias e antigas do universo” 
habitarem a Terra, a fim de ajudarem na transformação e no processo 
evolucionário sem precedentes, agora em desenvolvimento. Os “santos 
inocentes” e as almas jovens que alcançaram recentemente sua 
consciência individualizada estão nascendo nos muitos sistemas 
estelares e planetas novos e maravilhosos, onde o espectro de 
polaridade e de dualidade não tem permissão de oscilar tão 
amplamente e, em conseqüência, suas lições relativas à co-criação 
não serão tão dolorosas e caóticas, conforme foram para vocês na 
Terra ao longo dessas muitas eras passadas.

Caríssimos corações, vocês desejam verdadeiramente ajudar sua 
família, seus vizinhos, sua cidade, seu estado ou província e sua nação a 
recuperarem o equilíbrio e a harmonia, e acelerar o processo do retorno 
da Terra à sua beleza original? Estão fazendo esforço consciente para 
ancorar na Terra as freqüências refinadas de Luz contidas nas Cidades 
Celestiais de Luz, situadas nas dimensões superiores? Explicamos como a 
Rede Cristalina cobre completamente a Terra agora; todavia, não está 
ainda ancorada firmemente. Serão vocês, como transdutores e 
condutores desta Luz refinada, que ancorarão estas energias de 
freqüência superior e, ao assim fazerem, criarão os novos lugares e as 
emergentes Cidades de Luz na Terra em sua forma física.

Esses anos vindouros e decisivos poderiam ser chamados de “Anos de 
Ligação”, a partir dos quais vocês ligarão níveis de consciência e 
construirão pontes (ou portais) para as Cidades de Luz, ancorando-as 
firmemente na Terra, e restabelecerão e fortalecerão a conexão com 
as muitas facetas do seu Eu Divino, inclusive com a sua Chama Gêmea 
amada (isto se os portais tanto da frente quanto os de trás do seu 



Coração Sagrado estiverem abertos), e se vocês começarem o 
processo de perdoarem-se a si mesmos e aos demais.

Quando, cada vez mais um número maior de vocês irradiarem o seu 
amor, e enviarem energias equilibradas e harmoniosas aos éteres, 
construirão e disponibilizarão aquilo que vem sendo chamado de a 
Ponte do Arco-Íris. Este Rio da Vida é a senda da Luz, irradiando as 
energias dos doze Raios principais deste universo, que estão 
impregnados com as virtudes, qualidades e atributos do Criador. É um 
Arco de Luz e um pacto entre vocês, nosso Deus Pai/Mãe e nós.

Conforme já salientamos muitas vezes, não fazemos predições, pois o 
livre-arbítrio da humanidade tanto pode acrescentar quanto retirar, a 
qualquer momento, um futuro provável, mudando-o, assim. Como 
enfatizamos inúmeras vezes, “vocês dão energia e reforçam aquilo em 
que põem sua atenção”. Por isso é tão importante que se concentrem 
nas características positivas daqueles que os rodeiam e no que está 
certo no seu mundo, ao invés de concentrarem-se no que está errado, 
fortalecendo, desse modo, os aspectos positivos, enquanto 
enfraquecem ou dissipam os padrões vibracionais negativos a sua volta 
e no seu interior. Não focalizem nas sombras ou nas iniqüidades que os 
rodeiam. Comecem a observar as coisas a partir de uma perspectiva 
superior e procurem o “quadro completo”, ao invés de deixarem-se 
capturar nos dramas da “história parcial”. Isto se aplica a todos os níveis 
da existência, e quando vocês estão “centrados” e emanando padrões 
de freqüências positivas e equilibradas, isto afeta todos os aspectos da 
sua vida, assim como os de todos aqueles que os cercam, e finalmente, 
à “inteira coletividade”. Amados, vocês têm as ferramentas para 
transformar sua vida e seu ambiente imediato e no final das contas, o 
mundo. Sejam arrojados em sua visão; focalizem-se nos aspectos 
positivos da sua vida e daqueles que os rodeiam, fortalecendo, assim, o 
Amor/Luz, seja ele forte ou fraco, que habita no interior de todas e de 
quaisquer pessoas que encontrarem.

Quando alinharem sua vontade com a Vontade do Criador, serão 
colocados nas posições dos Construtores da Forma, sob a direção do 
Elohim, pois foi determinado que todos os níveis e facetas da Criação 



sejam incorporados, expandidos e exemplificados na Terra neste 
momento. Produziram-se um projeto e um esboço divino novos para o 
planeta Terra, através de uma grandiosa forma pensamento que tudo 
engloba a partir da mente do Criador Supremo. Este plano para a Nova 
Era, que está agora se desenvolvendo rapidamente, assim como o 
Projeto Divino para a nova galáxia de ouro, que está em suas fases 
criativas no interior do Útero Cósmico da Mãe Divina, estão sendo 
“Semeados” com o máximo da Luz do Criador, a fim de que estas novas 
e maravilhosas criações sejam manifestadas e sejam feitas realidade 
tão depressa quanto possível. Muitos e diversos segmentos do novo 
projeto cósmico são colocados em um número enorme de grandes 
pirâmides de Luz por toda parte das dimensões superiores, apenas 
aguardando para a humanidade conectar-se com essas centrais 
energéticas de potencial não manifestado, e gerar a maravilhosa e 
nova visão que está aguardando para ser criada no mundo da 
fisicalidade.

Muitos de vocês procuram saber qual é a sua missão terrena para esta 
existência, e nós dizemos-lhes que o maior desejo da sua alma é que 
vocês reivindiquem as muitas facetas do seu Eu Divino, e que voltem a 
ser os maravilhosos mestres da co-criação que eram quando 
encarnaram no corpo físico pela primeira vez. Como Portadores da Luz,
prometeram ser nossos representantes na Terra e em seu interior, têm 
tudo o que precisam para cumprir seu contrato terreno. Quando 
surgirem as dúvidas, lembrem-se, todas as suas experiências do 
passado, quer tenham sido bem sucedidas quer aparentemente 
fracassadas, deram-lhes uma experiência rica a que recorrer. Amados, 
deixem brilhar sua Luz para que todos vejam. Invoquem-nos e nós os 
ajudaremos de todas as maneiras possíveis. Saibam que eu estou 
sempre com vocês e que vocês são ternamente amados.

EU SOU Arcanjo Miguel

“O FUTURO ACENA. VOCÊS ESTÃO PRONTOS?”

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman
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Amados mestres, como nos tempos antigos, quando há grandes 
mudanças mundiais no ar, há um excesso de predições, principalmente 
com o foco em eventos e portentos catastróficos de destruição e 
escuridão. Deixem-nos assegurá-los, amados, o futuro está em suas 
mãos, e vocês estão “programando o seu futuro”, e, no final das contas, 
o futuro do mundo. Sim, as guerras e a violência continuarão ao redor 
do mundo por um tempo antes que comecem a arrefecer. E sim, a fim 
de facilitar a cura e o equilíbrio da Terra, através das forças da natureza, 
haverá padrões extremos de temperatura e outros “atos violentos da 
natureza” que trarão à tona da consciência da humanidade o que 
necessita ser corrigido. Todavia, vocês possuem todos os meios 
necessários para criar centros de Luz, paz, harmonia e segurança, 
independentemente do lugar onde estejam. Demos-lhes as ferramentas 
e todos os componentes estão no lugar certo. Tudo o que resta é para 
vocês, as Legiões de Luz, tomarem as medidas necessárias. É uma honra 
ilimitada vocês já terem a permissão de receber uma oportunidade de 
acessar as Cidades de Luz nas dimensões superiores, e serem capazes 
de conectar-se com todos os Grandes Seres ao longo do Omniverso. Ao 
fazer assim, iniciarão o processo da abertura do “Rio de Amor/Luz” que 
flui do centro do Coração Sagrado do Criador Supremo e que contém 
as partículas puras da Fonte de toda matéria. Esses blocos de 
construção da Criação estão agora disponíveis à humanidade através 
das Cidades de Luz por todo o universo. Mediante sua participação e 
intenção, essas freqüências transformadoras de Luz começarão a fluir 
para dentro das Pirâmides de Luz, na quinta dimensão, e, então, para 
baixo, através de vocês, para as profundezas da Terra, e em última 
instância, para o mundo como um todo. Ao fazer isso, vocês e seus 
companheiros, Portadores da Luz, ancorarão firmemente a energia de 
transformação da freqüência superior no sistema de grade cristalina, 
assim criando os vórtices que contêm as novas sementes da Criação 
para a Era vindoura. Agora mesmo, há um vento refrescante de 
mudança movimentando-se ao redor da Terra, à medida que mais 
queridas almas entram em seus papéis como estimuladores da 
mudança. Está na hora de as massas reivindicarem seu poder espiritual, 
não permitindo mais que os outros tracem o curso futuro para elas, em 
benefício de poucos ao invés de para todas as pessoas.



Durante os próximos anos, perceberão a ciência e a espiritualidade 
legitimando os mesmos conceitos de consciência expandida em uma 
base regular. À medida que um número cada vez maior de pessoas se 
tornar competente em manifestar seus sonhos, as comunidades 
científicas e empresariais começarão a observar com atenção especial 
e empenhar-se em “cobrar” aquilo que é denominado “metodologia 
da Nova Era”. Todavia, isso não funcionará a menos que as leis 
universais sejam aplicadas, pois o tempo de sugar a energia dos outros 
está chegando ao fim. Os negócios baseados na integridade, que 
beneficiem a TODOS, prosperarão; e cada vez mais os 
empreendimentos comerciais fracassarão porque as massas tornar-se-
ão mais afinadas com os padrões vibracionais de harmonia ou de 
discórdia e não interagirão com aqueles que operarem em um 
ambiente desfavorável.

A atenção das massas nas nações civilizadas/industrializadas ainda 
estará focada nos dispositivos eletrônicos e nos estímulos de natureza 
mecânica que envolvam a utilização das faculdades mentais lineares e 
analíticas do hemisfério cerebral esquerdo. É excessivo o desejo de fugir 
da realidade entre a maioria das sociedades, o que é especialmente 
prejudicial para os jovens. Haverá mais problemas cardíacos e mais 
distúrbios nervosos, que se manifestarão em idade precoce, até que 
haja um despertar entre as massas para a percepção de que devem 
haver mudanças de comportamento na consciência de massa, se a 
humanidade há de fazer a transição para a era da consciência 
expandida, de maneira bem sucedida, com um mínimo de tensão e 
esforço.

A ênfase em sintonizar-se com a natureza crescerá, e “salve a ecologia 
da Terra” tornar-se-á mais popular e um foco para muitos Trabalhadores 
da Luz. Sintonizar-se com a Terra e com o seu bem-estar é uma parte 
vital do processo de transformação agora em desenvolvimento.

Amados, se fizerem uma rápida revisão de quanto o seu mundo mudou 
nos últimos cem anos, e, então, multiplicar isso por mil, terão uma idéia 
de como a Terra mudará radicalmente durante o próximo milênio. Ao 
dizer isso, pedimos-lhes que coloquem o seu foco e permaneçam 



centrados no ponto de tranqüilidade do MOMENTO, porque este é o 
único tempo que lhes é assegurado. Quando permanecerem centrados 
em seu Coração Sagrado e suas intenções forem puras, isso criará 
momentos perfeitos que construirão e se expandirão em um ambiente 
maravilhoso, cheio de harmonia em que todas as coisas boas e belas 
são possíveis.

Uma das dádivas mais maravilhosas que podem receber quando 
trilham o caminho da ascensão é conectar-se com o “estado de 
felicidade” das dimensões superiores. Uma vez que tenham atingido 
esse objetivo, vocês estarão buscando isso novamente o tempo todo, 
pois obtiveram um vislumbre do seu estado de Ser verdadeiro. Amados, 
à medida que integrarem mais Partículas Adamantinas da Consciência 
de Deus em seu Coração Sagrado começarão a sentir um “estado de 
felicidade” cada vez maior. Sentirão a plenitude e o poder expansivo 
do amor e, às vezes, sentirão como se seu coração estivesse 
transbordando com o Elixir Vital Divino. Podem conectar-se com os 
“reinos da felicidade” quando estiverem em meditação, especialmente 
se meditarem enquanto estiverem em sua pirâmide de cristal; todavia, 
seu objetivo final deveria ser atingir um estado de felicidade enquanto 
em ação na sua vida cotidiana. Isso se chama “estar no mundo, mas 
não fazer parte dele”. Visualize seu anjo guardião assentado sobre os 
seus ombros enquanto vocês realizam suas tarefas diárias, e 
permaneçam centrados em seu Coração Sagrado de modo que 
possam estar constantemente atentos à sua Centelha de Amor/Luz 
Divina que está resplandecendo em seu interior. Quando puderem fazer 
isso, estarão prontos para estabelecer seu próprio Céu particular na 
Terra.

Amados, vocês são os co-criadores do futuro, e, como tal, devem 
programar sua nova realidade e serem muito claros sobre o que 
desejam experimentar no futuro. Qual é a sua paixão? Quais são os seus 
desejos mais profundos e ardentes? Se pudessem manifestar seus sonhos 
mais extravagantes o que eles seriam? Como desejam revelar sua 
automestria para o bem maior de todos, incluindo a si próprios? Devem 
responder a essas perguntas se hão de avançar, ativar com a sua 
energia amorosa, e transmitir uma quantidade máxima do pleno 
espectro da Luz do Criador, chamada Partículas Adamantinas: o Elixir 
Vital mágico e toda a criação.



Se vocês acompanharam nossos ensinamentos, estão cientes de que 
há uma epidemia de enormes proporções ocorrendo na Terra neste 
momento. As pessoas de todas as raças, países e de todo caminho de 
vida estão desencantadas com a vida que estão levando atualmente. 
Aqueles que estão ainda imersos na ilusão do ambiente da terceira e 
da quarta dimensões estão ou sofrendo de carência, opressão, medo e 
de um senso de desesperança, ou, se eles aprenderam a utilizar as leis 
universais da manifestação de forma eficiente, podem ter criado um 
ambiente repleto de riqueza material; todavia, estão frequentemente 
cansados e buscando freneticamente algo ou alguém no mundo 
externo para criar um sentido de alegria e de bem-estar interiores, ou 
para ajudá-los a redescobrir o verdadeiro significado da vida.

O que aconteceu para provocar isso, já que essas situações existem por 
milhares de anos na Terra? Estão vivendo o “ter” e o “não ter” fora de 
suas vidas, em um mundo de ilusão e quase nunca atingem o desejo 
dos seus corações, o que quer que seja. A diferença é que o plano 
divino moveu-se para a próxima fase na evolução da humanidade, por 
meio do que a sua alma está agora tomando uma parte ativa nas 
experiências da sua vida (estejam vocês cônscios disso ou não). Havia 
uma condição especial que cada um de vocês concordou antes que 
lhes fosse permitido encarnar nesta existência, e esta condição foi: 
vocês deram permissão aos seus anjos da guarda para colocarem de 
lado seu livre arbítrio quando fosse a hora de adverti-los acerca do 
caminho da consciência. Muitos de vocês podem lembrar-se de 
quando isso ocorreu porque, frequentemente, não é uma experiência 
agradável e sua vida mudou dramaticamente após esse 
acontecimento. Para muitos de vocês aconteceu diversas vezes, mas se 
escutaram e responderam à chamada, sua vida mudou 
dramaticamente para melhor.

Quando vocês andam no caminho da ascensão/autoconsciência, 
pode parecer como se estivessem experienciando a noite escura da 
alma; todavia, se aprenderem bem suas lições, observarão a justiça nos 
testes e provas que tiveram que experimentar, pois eles os ajudaram a 
tornarem-se guias do seu próprio futuro, enquanto estão sendo 
advertidos acerca do caminho da automestria. O Eu álmico está 



incitando a todos em um grau ou outro, em um esforço para captar a 
atenção de cada alma. Ninguém pode manter o status quo, vivendo 
despreocupadamente e ignorando a chamada para despertar. Vocês 
devem ou crescer e ascender em consciência, ou afundar 
profundamente no caos e na limitação.

Há muitas razões porque tão poucas pessoas encontraram e estão 
vivendo suas paixões, e essa condição é prevalecente na comunidade 
espiritual bem como entre as massas. Frequentemente, a razão é que as 
pessoas buscam fora de si um sentido de auto-estima e de satisfação. É 
sempre mais fácil olhar além do Self do que buscar profundamente no 
interior e começar o processo da auto-descoberta e do auto-
aprimoramento. Muitos pensam ou arrazoam: “Se eu tivesse um 
companheiro diferente, ou um emprego diferente; se eu vivesse em 
uma região mais agradável ou que parecesse diferente; se eu não 
tivesse os fardos que tenho agora, eu poderia realizar a minha paixão e 
a vida seria alegre e plena”. Novamente enfatizamos: a transformação 
começa no interior e gradativamente se irradia para fora no mundo 
como um todo. Deve haver uma avaliação interna e um processo de 
esclarecimento e cada pessoa deve estabelecer uma firme e sólida 
fundação se há de criar um mundo de abundância, beleza, paz e 
harmonia em torno de si.

Frequentemente declaramos que a fim de trazer paixão e propósito 
para a sua vida, em primeiro lugar devem eliminar aquelas coisas que 
não lhes trazem alegria e satisfação. Há um processo passo a passo e 
cada passo foi esboçado em nossas mensagens passadas. Devem 
aprender a utilizar as leis universais da manifestação a fim de delinear 
claramente e manifestar o futuro que desejam. Declaramos inúmeras 
vezes: CURE O PASSADO * PROGRAME O SEU FUTURO * VIVA NO 
PRESENTE.

É importante que não se esquive de negócios inacabados, mas 
permaneçam em seu ambiente presente (circunstâncias) enquanto 
estão decidindo qual é a sua paixão (ou qual é o próximo passo para a 
autoconsciência). Devem terminar completamente assuntos antigos 
logo. Em outras palavras, se sua vida familiar está um caos, ou se estão 



insatisfeitos no local de trabalho, há um trabalho interior a ser feito, 
antes que possam manifestar harmonia e equilíbrio em seu mundo 
externo. Façam um inventário e empenhem-se em descobrir que lições 
devem ser aprendidas de cada situação. Esforcem-se para ver o melhor 
em todos e conscientemente busquem fazer um ajuste de atitude. 
Cada pessoa com quem vocês interagem e cada situação que lhes é 
apresentada, a cada dia, e que lhes causam impacto, contêm uma 
lição a ser aprendida.

A maior coisa que está impedindo cada um de atingir a automestria e 
reivindicar a beleza, a generosidade, a paz e a harmonia, que é o 
Direito Inato Divino para toda humanidade, é o medo. Medo do 
fracasso; medo do desconhecido; medo do sucesso e de sair da “zona 
de conforto” da sua existência atual. 

Declaramos antes: “Seu contrato terreno terminou”. E isso se aplica a 
toda alma na Terra. Declaramos que o Plano Divino moveu-se para a 
próxima fase ou nível, e isto significa que todos devem avançar na 
espiral da ascensão. Isto também significa que toda pessoa na Terra 
está recebendo uma oportunidade de escrever um novo “Contrato 
Galáctico”. Significa “Programar o seu Futuro” ou o seu futuro será 
decidido para vocês, e não será de perto tão excitante e pleno de 
potencial. Cada pessoa deve tomar a responsabilidade com relação 
ao seu passado, futuro e presente. É mais importante do que nunca 
para cada um CONHECER A SI MESMO.

Muitas queridas almas, com grande potencial continuamente auto-
sabotam seus empenhos, pois profundamente em seu interior, não se 
sentem merecedores e ainda abrigam o medo do fracasso. Cada 
degrau na escalada da ascensão deve ser percorrido e as 
lições/energia nele devem ser enfrentadas, sobrepujadas e a sabedoria 
de cada lição deve ser integrada. Este é o caminho da automestria.

À medida que vocês se movem mais profundamente para o equilíbrio e 
a harmonia no interior do Self, seus guias e professores abrirão 
amorosamente o caminho para vocês, e o seu destino e sua paixão 



aparecerão, mas não antes de estarem prontos para assumir a 
responsabilidade de trazer os seus sonhos à realização. Aprendam a 
andar no caminho do meio e a “Retornar ao Centro” por meio dos 
quais vocês estarão irradiando vibrações de paz, equilíbrio e harmonia 
em todo seu redor e, consequentemente, esses padrões de freqüências 
harmoniosas retornarão a vocês em uma medida ainda maior.

Quando começarem a ver cada desafio como uma oportunidade para 
o crescimento; quando tiverem um desejo tão ardente para completar 
uma tarefa que não permitam que nada ou ninguém os interrompam; 
quando colocarem sua visão clara e concisa em sua Pirâmide de 
Poder/Luz e pedir pelo melhor resultado, para o seu bem mais elevado 
e para o bem maior de todos; quando tiverem adquirido o 
conhecimento e estabelecido uma fundação firme para sua visão, e 
avançarem firme e seguramente em direção ao seu objetivo, vocês 
descobrirão e viverão sua paixão. Dêem os passos conforme 
esboçados, amados, e podemos assegurá-los que atingirão o sucesso. 
Há uma grande celebração ocorrendo nos reinos superiores enquanto 
preparamos as boas vindas para vocês, os mestres/avatares corajosos 
do futuro, de volta para o nosso meio. Saibam que estamos sempre 
perto para guiá-los e inspirá-los. Irradiamos-lhes o eterno amor de nosso 
Deus Pai e Mãe.

EU SOU Arcanjo Miguel.

O PERDÃO, A DÁDIVA QUE CONFERE PODER

Arcanjo Miguel através de Ronna Herman

Mensagem 121 de Dezembro de 2007 - LM-12-2007

Amados mestres, à medida que as freqüências superiores de Luz e de 
sabedoria do Criador impregnam a Terra e a humanidade, está 
ocorrendo uma mudança radical na consciência. Cada vez são mais 
preciosas almas que estão questionando as suas crenças básicas e 
examinando seus padrões de vida, as muitas estruturas que construíram, 
tanto em sentido físico quanto mental e que constituíram sua realidade 



pessoal. O medo e a incerteza são implacáveis, e a grande maioria das 
pessoas teme que os melhores tempos tenham passado e que o futuro 
parece desolador e incerto. É normal resistir ou sentir-se desconfortável 
com as mudanças dramáticas, especialmente quando as pessoas 
sentem que não estão dirigindo nem controlando seu futuro. Por isso é 
tão importante conectar-se com a sabedoria do seu Eu Superior e 
também com os seus maravilhosos guias e professores angélicos.

Saibam que o caminho para casa sempre esteve disponível e garantido 
o retorno aos domínios de iluminação; todavia, percebam que o 
segredo de como conseguir isso advém do seu interior, não do mundo 
externo. O processo de transformação interna pode ser realizado com 
facilidade e graça quando vocês uma vez mais obtêm acesso à 
sabedoria dos seus Coração e Mente Sagrados e aproveitam as 
informações que provêm dos Reinos de Luz através dos mensageiros e 
professores que dedicam suas vidas para produzir sabedoria avançada 
e universal.

Amados, vocês estão imersos profundamente no processo de curar 
transgressões passadas e de liberar as memórias dolorosas de suas 
muitas vidas passadas, no plano terreno e também daquelas em todo o 
sistema solar e galáxia. Dissemos anteriormente que vocês não serão 
punidos nem lançados no inferno. Poderiam prestar atenção às minhas 
palavras? Vocês não são julgados e nunca o foram por ninguém nem 
por qualquer Ser dos reinos invisíveis ou superiores; VOCÊS SÃO OS 
ÚNICOS QUE JULGAM A SI MESMOS!

Sob as leis universais de causa e efeito, todos os seus pensamentos, 
intenções e feitos ficam guardados no seu campo áurico e no seu 
sistema de chackra e vocês irradiam os padrões vibracionais criados 
desse modo, que emanam de vocês em um padrão infinito e os 
recebem de volta nas mesmas freqüências e medidas. No passado, 
frequentemente se levava muitas existências para colher as 
recompensas pelas ações positivas e amorosas, ou para experimentar 
as penalidades pelas ações negativas ou prejudiciais. 
Consequentemente, em geral, não era tão óbvio que os “justos” fossem 
realmente recompensados e que os “injustos” também recebessem sua 



retribuição equivalente. Reiteramos, nenhum Ser grande ou pequeno 
distribui prêmios ou castigos. As leis universais são firmemente 
adequadas e o seu Eu Superior supervisiona o seu progresso ou a falta 
dele, seja abrindo o caminho adiante e abençoando-os com milagres 
grandes e pequenos, seja por colocar mais obstáculos diante de vocês 
na esperança de que despertem e acelerem os passos na espiral de 
ascensão.

Queridos corações, muitos de vocês estão sustentando grandes cargas 
do passado, erros que cometeram nesta existência, e também muitos 
provenientes do passado condicionante e de lembranças ocultas de 
eventos ou ações dolorosos de todas as suas vidas anteriores. Manter 
tais memórias ou sustentar as “cargas da iniqüidade” não lhes convém. 
É hora de vocês permitir que nós os ajudemos a curar as memórias 
dolorosas que estão armazenadas em seu veículo físico e em seu 
campo áurico, do mesmo modo que removemos as distorções dos 
padrões de crença da consciência coletiva da terceira e quarta 
dimensões, restaurando tais dimensões ao espectro de dualidade 
originalmente projetado para vocês.

Quando desceram para os domínios restritivos e limitantes da 
consciência, o véu do esquecimento foi colocado sobre a sua memória 
de modo que, freqüentemente, vocês não pudessem se lembrar de 
suas vidas passadas, porque isso seria carga demais, lembrar-se de 
todos os seus erros e imperfeições do passado. Foi um ato de 
misericórdia, pois se comprova que é suficientemente difícil para vocês 
perdoar-se pelos seus erros e juízos errôneos nesta existência, quanto 
mais com todas as suas irregularidades passadas. Essas membranas 
restritivas de Luz estão lentamente dissolvendo-se à medida que vocês 
recuperam o seu equilíbrio e harmonia e avançam na espiral de 
ascensão e de reunificação. Um fato importante a se lembrar é que, 
mesmo que vocês não se recordem mais dos seus erros, pensamentos e 
feitos passados, que lhes tiraram do equilíbrio, essas energias ainda 
estavam presentes dentro da sua estrutura celular aguardando para 
serem corrigidas e recuperarem a sua harmonia interna. Este é o 
processo em que vocês se encontram agora: Através da sua 
percepção consciente e por alinhar a sua vontade com a Vontade do 
seu Eu Superior e do nosso Deus Pai/Mãe, tudo o que não está em 
harmonia com as freqüências das quarta e quinta dimensões superiores 



está agitando-se em seu interior para ser curado e retornar aos 
harmônicos da coexistência pacífica, da alegria e da intenção 
amorosa.

Imaginem uma grande orquestra interpretando uma sinfonia; todavia, 
cada instrumento está um pouco desafinado, e agora imaginem como 
isso lhes seria desconfortável. Agora, concebam os padrões vibracionais 
que vocês enviaram no passado. Ao invés de freqüências belas e 
melódicas que elevam e inspiram, é como se, principalmente, vocês 
enviassem freqüências dissonantes que colidem e criam caos em vez de 
equilíbrio e harmonia. A Canção da sua Alma deixou de ser doce e 
harmoniosa, e em conseqüência tanto o seu mundo interior quanto o 
exterior ficaram desequilibrados e dissonantes. Enfatizamos inúmeras 
vezes, um dos maiores desafios, ainda a coisa mais importante a ser 
realizada a fim de acelerar a espiral de ascensão, é que voltem para o 
centro do seu Poder Solar, que facilita a abertura do Coração Sagrado, 
e assim, permite que a Luz do Criador flua livremente de vocês e para 
vocês, que por sua vez ajuda-os a reivindicar sua assinatura álmica 
exclusivamente bela e harmoniosa.

Explicamos como se colocou uma membrana de Luz sobre o portal na 
parte de trás do Centro do seu Coração Sagrado até que chegasse o 
momento de vocês começarem sua jornada de volta aos reinos das 
dimensões superiores e dos reinos de Luz. Todavia, vocês, e apenas 
vocês que colocaram uma membrana de proteção sobre a parte 
frontal do Centro do seu Coração Sagrado, porque foram 
frequentemente feridos, desapontados e desiludidos. Lenta, mas 
seguramente, através das técnicas que lhes temos dado, vocês 
dissolveram aquelas membranas restritivas de modo que o Amor/Luz 
possa fluir livremente de vocês e para vocês da maneira que foi 
intencionada. A fim de acessar e irradiar as freqüências sempre 
crescentes de Luz, devem ser capazes de integrar e impregnar o seu Ser 
com esses avançados padrões vibracionais e devem estar preparados 
para irradiá-los ao núcleo da Terra e então projetá-los para o mundo 
em geral através do portal do Centro do seu Coração Sagrado, tanto 
para frente quanto para trás. Visualizem como vocês se pareciam 
quando vieram pela primeira vez à Terra: Vocês eram um brilhante Pilar 
de Luz cristalino, repleto de uma cota completa de virtudes, qualidades 
e talentos da consciência do Raio Divino. Lentamente, vocês 



mergulharam na densidade, começaram a construir uma cruz de 
matéria, que se tornou cada vez mais difícil de manejar à medida que 
se ampliava o seu espectro de Luz e sombra. Agora, estão levando 
esses fragmentos que criaram de volta ao equilíbrio e à harmonia 
enquanto buscam e conectam-se com as freqüências de Luz cada vez 
mais elevadas. Estão no processo de transformar-se em uma cruz de Luz, 
amados, à medida que seu sistema de chackra espinhal se liga e irradia 
Amor/Luz do Centro do seu Coração Sagrado, para frente e para trás.

Por que não vão para o centro da espiral da consciência ascendente, 
dentro do olho da dualidade e polaridade onde tudo é calmo e 
pacífico e repleto da pura substância cósmica da força vital, 
denominada Partículas Adamantinas, que estão apenas esperando 
para serem modeladas em sua visão do futuro? Este é o momento 
exato, enquanto entram no Centro do seu Coração Sagrado, podem 
experienciar a compaixão e o amor profundos de nosso Deus Pai/Mãe e 
do Supremo Criador, e saber que vocês são filho/filha muito estimados 
em uma missão importante, e nada que possam dizer ou fazer diminuirá 
este amor.

MEDIANTE A DÁDIVA DO PERDÃO, SEUS CORPOS EMOCIONAL, MENTAL E 
ETÉRICO PODEM SER CURADOS E TRANSFORMADOS RECUPERANDO A 
INTEGRIDADE QUE, POR SUA VEZ, BENEFICIA SEU CORPO FÍSICO E 
AUMENTA A SUA SENSAÇÃO DE BEM-ESTAR.

Fiquem de pé em frente a um espelho e fitem seus olhos ou vão para a 
Pirâmide de Luz e deitem-se sobre a mesa de cristal. Digam a si mesmos: 
“Eu me perdôo por qualquer ação, pensamento ou feito passado, 
presente ou futuro, nesta ou em qualquer outra realidade, que não 
foram compostos com as freqüências do Amor Sagrado. Perdôo a todos 
com quem compartilhei energias conflitivas e discordantes, durante 
minhas vidas presente e passadas, nesta ou em qualquer outra 
realidade, e as devolvo para eles, envolvidas em uma bolha de amor, 
todas as memórias negativas, energias impactadas e futuros prováveis 
que criamos juntos. Peço aos anjos do perdão para impregnar todas as 
facetas do meu Ser com as freqüências de Amor/Luz de modo que eu 



possa tornar-me ‘concentrado em minha alma e centrado em meu 
coração’, como um Portador de Luz e um mestre de mim mesmo”.

Respirem profundamente à medida que entram no Centro do seu 
Coração Sagrado. Permitam que o puro Amor/Luz jorre sobre vocês 
através do seu Eu Superior. Sinta a expansão no centro do seu coração 
enquanto esse elixir de amor Divino impregna as reais profundidades do 
seu Ser. O Amor Sagrado é que os liberta dos grilhões que vocês 
mesmos tramaram, amarrando-se, restringindo-se e emaranhando-se 
em suas interações cármicas. Ao recusar este amor, estão recusando 
sua herança e o seu direito divino inatos. Pratiquem esse exercício 
tantas vezes quantas achar necessário até sentirem que aceitaram a 
verdade de que vocês são dignos de perdão.

O perdão é um ato muito pessoal e deve vir do coração. Não importa 
se os outros o perdoam ou não. Quando vocês perdoam de coração, 
isso muda as dinâmicas energéticas entre vocês e os demais. Conforme 
dissemos anteriormente, vocês só podem mudar a si mesmos e devem 
permitir que os outros também o façam em seu próprio tempo e a sua 
maneira. Vocês são responsáveis apenas pelo seu próprio crescimento 
espiritual, mas se lembrem, queridos corações, sua energia amorosa fala 
por si mesma e cria milagres.

O perdão ao próprio Eu (Self), que facilita o perdão aos demais, é um 
passo essencial no processo da abertura do portal do centro do seu 
Coração Sagrado, que deve estar aberto a fim de que haja uma 
conexão bem sucedida com as múltiplas facetas do seu Eu Divino e da 
sua consciência universal. Devem fazer um esforço conjunto para 
restabelecer a harmonia e o equilíbrio em seu próprio Ser a fim de 
estarem prontos para conectar-se com as suas contrapartes divinas. 
Seus relacionamentos terrenos dolorosos e insatisfatórios são resultado 
de sentimentos íntimos de desmerecimento, culpa, medo do fracasso e 
da rejeição.

A batalha dos sexos é de fato uma batalha interna com o Eu (Self), à 
medida que projetam suas “necessidades, vontades e desejos” em 



outra pessoa na esperança de que ela possa suprir a sua carência 
interior. Seus relacionamentos certamente refletirão as energias 
negativas que vocês precisam para superar, como também alguns dos 
atributos positivos que desejam para si. Pode ser doloroso ou satisfatório, 
dependendo da maneira que vocês desejem “fazer o jogo dos 
relacionamentos”. Os relacionamentos físicos baseados na 
negatividade são estruturados no medo, na rigidez, no egocentrismo e 
na limitação. Os relacionamentos sagrados são baseados no amor e 
são inspirados pelo Espírito, e permitem a cada participante integrar e 
expressar os atributos positivos das suas naturezas intrínsecas masculina 
e feminina. Centram-se na inteireza e na unidade e ainda são flexíveis e 
permitem a liberdade de expressão.

À medida que elevarem sua consciência e retornarem à harmonia 
interior, vocês irradiarão padrões de freqüência cada vez mais refinados 
e consequentemente atrairão para si aqueles que estão irradiando e 
que estão confortáveis com o mesmo nível do espectro de Luz. O 
processo de reunificação implica em reunir as múltiplas facetas e níveis 
de sua família de alma que consistem de sua família terrena, e de sua 
família solar, galáctica e universal e as muitas facetas do “Eu” e então, 
finalmente, a totalidade da sua Presença EU SOU.

Amados, vocês não vão começar o processo do perdão AGORA, e 
fazer um esforço conjunto para abrir o portal do Centro do seu Coração 
Sagrado de modo que essas dádivas possam ser derramadas sobre 
vocês? Invoquem-nos e permitam que os ajudemos. Lembrem-se, 
estamos à distância de uma batida de coração e de um pensamento. 
Envolvemo-los no amor sagrado e incondicional.

EU SOU Arcanjo Miguel.

Traduções de Ivete Brito – adavai@antares.com.b r -
http://adavai.wordpress.com/

Fonte: www.ronnastar.com
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