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Centros de cura cósmica

Um centro de cura cósmica é um 
lugar que recebe, regularmente, ener-
gias de áreas etéreas não contamina-
das do universo e as irradia para a 
humanidade. Essas energias podem 
vir de vários pontos do sistema solar 
e de constelações que se relacionam 
com a Terra.

Na Grécia Antiga havia cerca de 
400 centros de cura cósmica sob a 
orientação do mitológico Esculápio. 
Foi neles que se construiu, na face da 
Terra, a base da Medicina. As ener-
gias que os vitalizavam estão agora 
tornando-se novamente conhecidas.

3
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Um dos centros de cura atualmen-
te ativos é Aurora, prolongamento 
etérico de uma civilização suprafí-
sica, encarregada da formação de  
curadores na Terra. 

Entre as tarefas fundamentais de 
um centro como Aurora estão a da 
cura interior e a de ajudar os seres 
humanos a ordenar sua vida a partir 
do eu espiritual. A cura dos males 
físicos pode vir como consequência, 
mas não é seu principal objetivo.

A cura interior transcende os ní-
veis materiais. Quando uma pessoa 
harmoniza-se com o núcleo profundo 
da consciência, uma verdadeira trans-
formação opera-se: seu ser interno  

miolo_Curadores 2Ed_26-10-2011.i4   4 11/11/2011   14:33:50



55

fica livre para aperfeiçoar-se e passa 
a viver segundo padrões superiores. 
À medida que vai sendo curado, o in-
divíduo pode transformar-se, gradu-
almente, em curador . 

Aurora, embora visível somente 
aos sentidos internos, é uma escola de 
curadores. Mas, não se trata de uma 
escola em que se realizam cursos. os 
contatos com esse centro dão-se em 
níveis subjetivos e espirituais, onde é 
transmitido o ensinamento que leva a 
pessoa a unir-se à própria essência e, 
portanto, a tornar-se sadia. 
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Curadores em formação

Curadores são todas as entidades 
espirituais e seres que participam da 
irradiação energética realizada por um 
centro de cura. Existem curadores de 
vários níveis. Alguns recebem ener-
gias sublimes, na potência em que 
elas se encontram originalmente, e 
tornam-se seus depositários. Um pla-
neta muito progride com a presença  
de curadores desse porte. 

Há também os que recebem as 
energias dimensionadas para a ca-
pacidade do planeta e irradiam-nas à 
humanidade, fazendo-as atingir até o 
plano físico. Alguns curadores dessa 

6

miolo_Curadores 2Ed_26-10-2011.i6   6 11/11/2011   14:33:50



7

qualidade chegam a encarnar ou a se 
materializar para cumprir sua tarefa 
na superfície da Terra.

E, também existem seres que es-
tão sendo preparados para trabalhar 
pela cura da humanidade, muitos 
dos quais fazem parte dela. Contudo, 
esses aprendizes, que são inúmeros, 
de modo geral não têm consciência 
disso, pois nem sempre os níveis 
pessoais de um curador em forma-
ção estão purificados o bastante para 
que ele não interfira na transmissão 
das energias de cura, transmissão que  
deve ser impessoal e correta. Como 
todo trabalho interior, a irradiação 
das energias de cura nada tem de pes-
soal, e não pode ser dirigida — é re-

7
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alizada sem a participação da mente  
analítica ou do emocional de quem a 
está transmitindo. 

Quando alguém começa a conec-
tar-se com os níveis internos da cons-
ciência, um campo magnético vai-se 
criando em sua aura. Se não escolhe 
com a própria personalidade a quem 
incluir nesse campo, sua aura passa 
a ser benéfica para todas as pessoas, 
segundo a receptividade delas e a real 
necessidade que apresentam. Como 
esse estado varia de pessoa para pes-
soa, há diversos graus e tonalidades 
em que as energias de cura se mani-
festam.

o curador em formação passa por 
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uma série de aprendizagens antes de 
poder transmitir energias de cura. 
Ele aprende, por exemplo, a criar 
harmonia nos ambientes em que se  
encontra; a purificar e equilibrar a 
vida que leva; a transformar a si mes-
mo; a pautar seu dia a dia por leis 
superiores. Para cumprir essa fase 
preparatória, conta muito com seus 
potenciais humanos. 

Depois, a harmonização dos ne-
cessitados não é mais realizada por 
ele, mas pelas próprias energias es-
pirituais de cura, que dele se utilizam 
como instrumento de bem. É nessa 
fase impessoal que uma cura mais 
profunda, a cura cósmica, começa a 
realizar-se por seu intermédio.
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Cura cósmica e magia

Há diferença entre cura cósmica e 
magia. As energias da cura cósmica 
não podem ser dirigidas por quem 
as transmite; na magia, ao contrário, 
as forças disponíveis são conduzi-
das conforme a vontade de quem as  
utiliza.

Pode-se dizer que há três tipos de 
magia: a magia negra, a cinzenta e a 
branca. A primeira é feita com fina-
lidades puramente egoístas. Utiliza 
forças elementais e seres desencar-
nados que, por ânsia de prosseguirem 
suas experiências na matéria, perma-
necem na esfera psíquica do planeta  
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após terem deixado a vida física. Co-
mo ainda estão sem contato com os 
planos regidos por leis maiores, pres-
tam-se a ser instrumentos da vontade 
humana não dirigida ao bem.

A magia cinzenta, por sua vez, 
também é exercida em conformidade 
com a vontade humana, porém, mo-
vida por boas intenções. É bastante 
comum no cerimonial rotineiro das 
religiões, nas preces e rituais reali-
zados segundo o que se acredita ser 
bom ou útil para os demais. Pela ma-
gia cinzenta faz-se o que parece ade-
quado no entender da personalidade, 
e de acordo com os seus desejos em 
âmbito material ou moral. 
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A magia branca é a livre expres-
são da alma no mundo concreto, o 
que significa doação de si em prol 
da evolução em geral. Feita em con-
sonância com a vontade espiritual,  
resume-se na atividade da alma, na 
realização de sua vocação para o ser-
viço altruísta. 

Entretanto, toda magia gera car-
ma. A magia negra gera carma ne-
gativo para quem a faz e para quem 
a recebe. A magia cinzenta gera car-
ma positivo e negativo — tanto mais 
negativo quanto maior for o grau de  
interferência na vida daqueles a quem 
se dirige. E a magia branca, altruísta 
e desinteressada, gera carma positivo. 
Ter carma positivo é melhor que ter 
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carma negativo, mas tanto um quanto 
outro subjugam o ser, não o deixam 
livre para atuações mais universais, 
acima do mundo cármico.

Quem se doa como canal para a 
fluência das energias de cura cósmica 
deve estar desimpedido para ingres-
sar em esferas evolutivas superiores, 
além da lei do carma material. Pre-
cisa abandonar totalmente a prática 
da magia, seja ela qual for. Precisa 
deixar de interferir na vida dos ou-
tros, mesmo que a interferência seja 
positiva. 

Raros são os que conseguem essa  
impessoalidade. Se o curador não 
permanece neutro diante do que vê, 
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ouve ou sente, a pureza não se ins-
tala nos seus corpos, e ele passa aos 
demais, mesmo sem querer, a própria 
condição de desarmonia.

Mas, se o curador em formação 
não entra no destino alheio, suas  
células podem ser transformadas, 
energizadas por conjuntos atômicos 
que vêm de universos sem carma 
material. Torna-se então apto a servir 
realmente, livre para operar o que for 
necessário, considerando leis maio-
res e ciclos de evolução bem mais 
amplos do que esses naturais.

Há seres humanos sendo prepa-
rados pelo centro Aurora para torna-
rem-se curadores desse grau. Alguns 
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vão percebendo que é fundamental 
renunciar a toda e qualquer forma de 
magia. Por estarem sendo chamados 
a um patamar mais elevado, se ten-
tam ajudar os outros do modo como 
vinham fazendo, acabam desvitali-
zados e doentes. Essa crise por que 
passam os candidatos a curadores é 
superada quando eles compreendem 
que não são autores da cura, mas ape-
nas canais para a circulação de cer-
tas energias universais e impessoais. 
Precisam ter fé na ação dessas ener-
gias. Aí se absterão de ajudar à sua 
maneira, deixando acontecer o que 
realmente é melhor para o destino  
superior de cada indivíduo.
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Requisitos para tornar-se 
um curador

A respiração correta é fator  
importante para o contato com as 
energias de cura. Para consegui-la, no 
passado eram ensinadas técnicas aos 
que deveriam desempenhar o papel 
de curadores. Hoje essas técnicas já 
não são necessárias, pois a respiração 
é naturalmente equilibrada quando se 
cultiva tanto a compreensão pelo que 
a vida apresenta, quanto a busca do 
autoconhecimento.

Compreender e aceitar o que a vi-
da sabiamente traz é diferente de pas-
sividade diante dos acontecimentos. 
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É estar receptivo aos fatos sem entrar 
em conflito com eles; só assim pode-
se, posteriormente, transformá-los. 

Quanto à busca do autoconheci-
mento, deve ser prioritária na vida de 
um curador. Quando ele compreen-
de que sua própria permanência nos  
planos materiais é apenas um peque-
no lapso em sua infinita trajetória  
cósmica, começa a experimentar a 
solidão interior. Pode, então, estar  
acompanhado de muitas pessoas e 
permanecer em solidão; aprende a 
nada exigir do outro, a não furtar 
energia.

o verdadeiro curador sabe que, 
para surgir uma nova expressão em 
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seu ser, é preciso que suas estruturas 
mais básicas passem por certa des-
truição. Quando isso acontece, quem 
enxerga só aparências pode achar que 
a destruição traz sofrimento, quando, 
na realidade, trata-se de uma purifi-
cação necessária e libertadora. Para o 
curador, experiências de dor física ou 
de desgosto emocional, por exemplo, 
não significam sofrimento, mas libe-
ração de fardos humanos e impurezas 
dos corpos materiais. 

Ao perceber a diferença entre  
sofrimento e purificação e ao aceitar 
esta última, o curador recebe impre-
visíveis ajudas. Se vence uma prova, 
sabe que não deve se orgulhar; em 
caso contrário, sabe que não deve 
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se impressionar, porque, se absorver 
a lição que a prova lhe traz, poderá 
vencê-la na próxima oportunidade.

o curador sabe que transcender o 
sentimento de decepção por não ter 
passado numa prova, é um grande 
impulso à evolução.
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As Hierarquias  
espirituais de cura

Contatamos as Hierarquias espi-
rituais de cura quando temos como 
prioridade a busca de união com a 
própria essência, e quando essa bus-
ca prevalece sobre qualquer outro 
escopo. Se estivermos voltados para 
o centro da consciência, essas entida-
des atuam com a nossa colaboração, 
não importa o lugar ou a situação em 
que nos encontremos.

Essas Hierarquias são consciên-
cias elevadas ou espíritos coligados 
a centros planetários como Aurora. 
Estão unidas a energias cósmicas de  
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alta potência e podem servir-se de 
nós para irradiá-las nos planos ma-
teriais, onde quer que a cura seja 
necessária. Para contatarmos essas 
entidades e espíritos evoluídos, pre-
cisamos esvaziar-nos de conceitos e 
expectativas. Na neutralidade perante 
o mundo formal encontra-se a chave 
para esses contatos, que se dão prin-
cipalmente e quase sempre no lado 
interno da vida.

Assim, com a consciência voltada 
para o infinito, tornamo-nos canais 
para impulsos benéficos; a personali-
dade, agora flexível aos impulsos dos 
níveis superiores do ser, não interfere 
no serviço a ser prestado. 
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Num verdadeiro curador, o desejo 
e o querer pessoal foram consumidos 
nas chamas do despertar interno. Sua 
consciência é como um espelho que 
reflete fluidos de eletricidade cósmica.  
o curador já não se deixa tocar pelos 
apelos da matéria; ele está, portanto, 
apto a transfigurá-la quando a per-
meia com suas vibrações.
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