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- Ensinamentos do Arcanjo da Cura e da Passagem -

Primeira mensagem de RAFAEL no site Autres Dimensions

~ O MEDO DA PASSAGEM ~

Eu sou RAFAEL, o Arcanjo da Cura e da Passagem.
Aceitem todas as minhas Saudações e todo o meu Amor.

Conforme o Arcanjo ANAEL explicou a vocês nesta manhã (1), existe, tanto em meio à sua densidade como
em outras densidades, uma série de fenômenos que correspondem a desequilíbrios.

Na sua Dimensão, isso é chamado de doença.
Em outras Dimensões, isso é chamado de modo diferente.

Eu sou o Arcanjo que, pela minha Radiação, permite a passagem de um estado ou de uma vibração a um outro
estado ou a uma outra vibração.

A passagem não é para ser confundida com a reversão.
A passagem necessita de um alívio, de uma compreensão.

Os ritos e os momentos de passagem em meio à sua Dimensão são numerosos.
A morte é um deles.

Algumas representações fizeram de mim uma imagem pouco amena, chamado por vezes de Grande Ceifador.

RAFAEL - 20 de maio de 2009 - Autres Dimensions

http://www.portaldosanjos.net/?m=1


Isso reflete a visão dissociada e o medo no qual este conceito de passagem implica.
A passagem do estado de vida na 3ª Dimensão, pelo limiar que vocês chamaram de morte, é um dos limiares

que os deixaram mais marcados em relação ao medo.
Vocês podem recorrer a mim para todas as passagens que se acompanham de um sentimento de medo do

desconhecido.
Eu sou também a passagem da doença à cura.

Eu sou também a passagem, ilustrada na sua estrutura física, pela passagem do estômago ao coração e no
nível das suas lâmpadas que eu tenho a tendência, pessoalmente, de chamar de chamas, do seu plexo solar

ao plexo cardíaco.
Todos os ritos de passagem em meio aos múltiplos universos recorrem à minha Vibração, à minha Radiância e

à minha Presença.
Eu sou aquele que guia e que acompanha os momentos de passagem.

A passagem sempre é acompanhada, mais especificamente na sua Dimensão, de um sentimento ou de uma
emoção denominada medo.

Eu sou o Arcanjo que resolve os medos.
Eu sou o Arcanjo que lhes permite, não confrontar, mas enfrentar.

Eu sou o Arcanjo que os faz encarar a Verdade do que vocês têm que passar e superar.
É nesse sentido que o imaginário popular, em muitas tradições, pôde me chamar, às vezes, de Anjo da morte.
Entretanto, não é assim, isso é apenas devido a um mal-entendido sobre a minha posição, sobre o meu papel.

Eu sou aquele que, na sua linguagem, faz morrer a lagarta para permitir à borboleta aparecer.
Eu sou aquele que, desde tempos imemoriais na sua Dimensão, guia e permite a passagem do estado

dimensional físico ao estado dimensional astral.
Os elementos que vêm perturbar a passagem estão inevitavelmente ligados e relacionados ao medo.

Podemos afirmar que ambos, o ser humano na encarnação tem medo de ficar doente, como ele tem medo de
se curar.

Assim como vocês têm medo da morte.
O medo impede as passagens de maneira geral, não unicamente, evidentemente, através da doença e da cura
ou através da morte, mas, também, todas as mudanças da sua vida são acompanhadas de um sentimento de

medo.
O medo de perder o que é conhecido, o medo do desconhecido.

O ser humano tem a característica, neste mundo dissociado, de querer imaginar mentalmente muitas coisas
referentes à passagem e à transformação, colando nesta energia uma série de conceitos e de ideias, sempre

falsas, obviamente.
Esses conceitos e essas ideias que se constroem antes de qualquer passagem, sempre tomam as mesmas

vias e os mesmos esquemas.
É o mesmo no momento da passagem da morte como na passagem da doença para a cura, ou ainda da cura
para a doença, ou ainda em qualquer mudança vindo afetar as suas condições de vida e o próprio desenrolar

da sua vida.

***

A passagem sempre é acompanhada de uma série de etapas, mais ou menos manifestadas, mais ou menos
longas, mais ou menos difíceis.

Entretanto, essas etapas precisam ser conhecidas intelectualmente.
Elas são as seguintes - eu especifico que essas fases se sucedem em um tempo mais ou menos longo, elas

estão bem presentes tanto nas passagens agradáveis como nas passagens desagradáveis.
A primeira etapa será chamada de recusa.
A segunda etapa será chamada de raiva.

A terceira etapa será chamada de negociação.
A quarta etapa será chamada de apaziguamento e a quinta etapa será chamada de aceitação.

Assim é do seu ego, uma construção evoluindo há algum tempo, tendo criado a perda do sentido da sua
Divindade e da sua relação consciente com a Divindade.

O que eu vou dizer se aplica, lembrem-se, a cada etapa implicando em uma passagem e em uma mudança na
sua vida.

Isso se refere tanto a uma relação de casal que acaba de nascer como a uma relação de casal a cessar, como
a uma mudança de lugar de vida, como a uma mudança de país, como a uma mudança de estado,
evidentemente, como a passagem que lhes interessa, hoje, que é a passagem do ego ao coração.

***

A recusa, esta palavra fala por si.



Inconscientemente, vocês constroem comportamentos tentando, abaixo do limiar consciente, evitar a
passagem, recusando vê-la, negando, supondo hipóteses que vêm tranquilizar o seu ser, chegando então a

recusar a noção de passagem.
Eu repito, é o mesmo para a passagem da vida à morte, para a passagem da doença à cura, da cura à doença,

do ego ao coração.
A recusa, quando a sua consciência de alma fica sabendo que a passagem, que essa passagem é inevitável,
isso os leva a elaborar planos, construções mentais e emocionais vindo negar, renegar e tentar apagar da sua

consciência a realidade do que existe.

***

A segunda etapa é a raiva.
A revolta interior pode se manifestar, efetivamente, por um estado ou um sentimento de raiva, mas, na maioria

das vezes, isso irá agir, neste caso, projetando no outro, nos outros ou nas causas, a responsabilidade.

***

A terceira fase da passagem é a negociação.
É o momento em que a sua consciência se torna lúcida quanto à inevitabilidade disso, mas onde ela vai

negociar as próprias condições dessa passagem.
Muitas vezes, em meio às suas palavras e aos seus comportamentos, isso se reflete por sim/não e não por

não/sim ou por sim/mas ou por dar meia-volta, frequentemente confuso para si mesmo como para o ambiente.
É melhor não esconder de vocês que esta etapa é certamente a mais conflitante em vocês e ao seu redor.

***

Depois vem a quarta etapa que eu denominei apaziguamento.
Durante o apaziguamento, que ainda não é a aceitação, vocês oscilam de uma calma intensa até um período de

dúvidas cada vez mais curto, cada vez mais intenso que não é a raiva.
A sua consciência apreende o sentido real da passagem a ser feita.

Vocês começam a engajar-se na passagem e, no entanto, meias-voltas violentas podem ocorrer.

***

E, enfim, vem a aceitação, somente naquele momento é que a passagem é realizada.

***

Eu sou o Arcanjo que impulsiona a passagem.
Vocês podem me chamar para qualquer passagem.

A passagem é uma transmutação e não uma reversão.
A passagem corresponde ao surgimento do medo, ao surgimento da dúvida, ao surgimento da raiva, ao

surgimento da alegria, também.
A passagem é um momento e uma mudança que mobilizam muita energia e muitas emoções.

Alguns seres humanos são mais capacitados para a passagem do que outros.
Alguns de vocês estão tão sob o peso de medos que a passagem é um drama.

Outros são capazes, bem depressa, de passar pelas primeiras etapas da passagem e pelas etapas de
negociações, mas podem, por vezes, se atrasar no período de apaziguamento, pois eles ali encontram

alimento, já que eles experimentam neste nível a compaixão do outro, às vezes exagerada.
Outros, enfim, vivem a passagem como se isso não fosse uma passagem.

Estes seres livraram-se da influência do medo e da raiva.
Todas as etapas que eu descrevi ocorrem em todas as passagens, sem exceção.

***

Hoje, interessam para vocês essencialmente três passagens.
A passagem da doença para a cura, a passagem do ego para o coração e a passagem da 3ª Dimensão para a

4ª Dimensão intermediária.
A passagem da doença para a cura corresponde, em grande parte, ao que lhes expressou ANAEL, nesta

manhã, para não sobrecarregar a minha Radiância e a minha atribuição durante a minha intervenção.
A passagem do ego ao coração significa o fim da primazia do “eu” sobre o “vocês”, o fim da primazia do



pequeno si frente ao Si.
Trata-se, durante esta passagem, de passar de um olhar voltado para si, para um olhar voltado para o outro.

A terceira passagem, enfim, é a passagem da sua 3ª Dimensão para a Dimensão imediatamente superior que
é uma Dimensão intermediária correspondendo, quando da sua aceitação, ao reconhecimento do princípio de
Unicidade da vida e do princípio de Unicidade em CRISTO, chamado por vezes de Porta Estreita, o 8º Corpo,

o embrião Crístico.
Este ponto de passagem é freado, aí também, nas três coisas que nos interessam esta noite, pelo medo.

O medo é o que cristaliza, no ser humano, o que paralisa e extingue literalmente a Luz e o que acarreta
literalmente a confusão e a Sombra.

Esta passagem também é um momento particular que lhes permite levar, quando da aceitação, um olhar lúcido
sobre as suas próprias limitações, sobre as suas próprias insuficiências e, sobretudo, que lhes permite tomar

consciência de que nenhuma situação ou nenhum outro ser além de vocês, é responsável ou culpado pelo que
vocês vivem.

Existe, no nível desta passagem, uma revolução correspondendo a uma mudança de paradigma onde o olhar
(ou o ponto de vista, se vocês preferirem) os faz passar de um estado de sofrimento ligado à acusação, para
um estado de alegria crescente pela própria compreensão de que tudo o que lhes chega apenas pode vir, em

última análise, de vocês, pelo princípio de ressonância, pelo princípio de atração.
Não pode ser de outro modo.

Vocês são absolutamente a FONTE e a única causa do que vocês são, dos seus problemas, das suas
insuficiências.

Assim como vocês são a FONTE, a única causa da sua alegria.
A ilusão da dualidade, desta 3ª Dimensão dissociada, por causa da limitação, não mais entre vocês e a Luz,

mas entre vocês e o outro, entre vocês e a situação vivenciada, coloca-os de maneira inexorável, por oposição,
na condição de vítima permanente.

Vocês apenas são vítima de vocês mesmos.
Enquanto vocês considerarem que vocês são vítimas das circunstâncias, vítimas de outra pessoa, a passagem

não ocorre.
A passagem ocorre no momento em que vocês penetrarem na 4ª Dimensão, o estágio da Alegria, da

Plenitude.
Isso corresponde à passagem da Porta Estreita.

Vocês devem, em todos os ritos de passagem, livrar-se das suas emoções.
Vocês devem se livrar dos seus erros de compreensão quanto à origem exterior ou interior dos seus

problemas.
Pois, em última análise, o único problema existente apenas pode vir das suas próprias criações.

Enquanto vocês procurarem no exterior, no outro, em uma circunstância, a causa, a passagem não pode ser
feita.

Não se trata, no entanto, de ficar sentindo alguma culpa, pois isso iria manter o papel de vítima, mas, sim, de
olhar com lucidez o que representam essas etapas da sua vida.

Qualquer mudança, por menor que seja, encontra este princípio de passagem.
A vida é uma sucessão de passagens e eu devo dizer que a minha Radiação e a minha Presença tiveram muito
trabalho em meio a esta Dimensão, em meio a um papel retraído que vocês chamariam, na sua Dimensão, de

Anjo e, entretanto, esse é o meu papel e a minha função.

***

Não pode haver passagem sem perdão.
Não pode haver passagem sem aceitação.

Vocês devem reconhecer, principalmente durante a passagem que nos interessa esta noite, como causa, a
origem e a consequência dos obstáculos, mas também da passagem em si.

***

Como eu disse, vocês podem recorrer à minha Radiância, às minhas orientações, à minha Bênção, a cada vez
que a passagem for bloqueada.

O momento do reconhecimento de vocês mesmos enquanto o único agente da possibilidade da passagem,
mas também do bloqueio da passagem, é uma etapa fundamental no seu crescimento espiritual e no seu

desenvolvimento espiritual.
Jamais se esqueçam do princípio de atração e de ressonância existente em meio à sua Dimensão, mesmo se

a escala de tempo nem sempre lhes permitir tomar consciência no momento em que isso acontece.
O perdão a si mesmo consiste em reconectar com a Alegria e integrar a passagem.

***



O elemento que eu inscrevo em vocês durante esta passagem é um fogo.
Não se trata do fogo do Coração.

Não se trata do fogo do ego.
Trata-se do fogo da Terra, semelhante ao fogo da Serpente, aquele que se encontra no seu sacro, o osso em

forma de triângulo.
A sua 3ª lâmpada tem por símbolo um triângulo vermelho.
Vermelho como a Terra original, vermelho como o Fogo.

O fogo da Terra é o que queima os medos, é o que queima os véus das suas ilusões, em vocês e sobre o
mundo.

***

O princípio da minha ação é mais escondido e silencioso.
O meu papel não é menos indispensável em meio ao Conclave e às efusões que vocês recebem atualmente.

A passagem mais importante, correspondendo a um reforço da minha Presença, está ligada ao período
denominado Assunção ou Festa de MARIA.

Eu voltarei nesta ocasião para me expressar muito mais sobre esta noção de Passagem Mariana.
Anunciando assim uma outra passagem crucial, aquela da encarnação, na totalidade, em meio às suas

consciências, às suas estruturas, do Arcanjo MIGUEL, daqui a seis ou sete semanas, no momento da sua
Festa.

***

Eu lhes transmito todas as minhas homenagens, todo o Amor dos Arcanjos pela sua raça, por esta
humanidade, todo o Amor dos Arcanjos pelos mestres que vocês são, tendo conduzido a Terra à passagem

por vir.
Vocês são abençoados, vocês são amados, vocês são ajudados, vocês são guiados.

Paz para vocês, Paz à sua alma, Paz ao seu corpo e Paz no seu Espírito.
Permaneçam nesta Radiância durante algum tempo.

************

1 - ARCANJO ANAEL (20.05.2009)
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-20-de-maio-de-2009.html

***

Mensagem do Bem Amado ARCANJO RAFAEL no site francês:
http://autresdimensions.info/articled2bd.html

http://autresdimensions.info/pdf/RAPHAEL-20_mai_2009-articled2bd.pdf
20 de maio de 2009

***

Tradução para o português: Zulma Peixinho
http://portaldosanjos.ning.com

************

http://autresdimensions.info/articled2bd.html
http://portaldosanjos.ning.com/
http://autresdimensions.info/pdf/RAPHAEL-20_mai_2009-articled2bd.pdf
http://www.portaldosanjos.net/2009/05/anael-20-de-maio-de-2009.html


 Eu sou Rafael, Arcanjo.
Almas Humanas na encarnação, eu lhes transmito as minhas saudações, eu lhes transmito o meu Amor.

Eu venho a vocês para, talvez esclarecer, certo número de conceitos em relação com minha função e o que eu
sou, em seu mundo, neste período.

Eu fui chamado de Arcanjo da cura. Como Arcanjo da cura, eu sou a Consciência que vai lhes permitir
apreender e superar sua condição de dualidade, a fim de conduzi-los à porta da Unidade.

Sua vida se define, o mais frequente, nesta densidade, como uma alternância.
Eu falarei, se o quiserem, do meu domínio.

Frequentemente, os Seres Humanos me chamam para passarem do mal estar para o bem estar.
E como vocês o sabem, nesse mundo, tudo alterna e é difícil manter sua vida durante o bem estar. E vocês

oscilam entre mal estar e bem estar. Entre bem e mal. Entre saúde e ausência de saúde.

A saúde é uma problemática importante, senão essencial, em sua densidade.

A dualidade participa, em sua constituição, e em sua separação mesmo nesta densidade em que vocês vivem,
do princípio de alternância de mal estar e bem estar. Não pode haver coisas duráveis.

Em todas as dimensões, mas particularmente em sua dimensão dissociada, a única maneira de encontrar e
viver o bem estar durável é sair desta condição de dualidade, de sair do efêmero, para entrar na Eternidade.

A Eternidade é movimento e eu intervenho, como Arcanjo, essencialmente, sobre a esfera vibratória ligada ao
que vocês têm tendência de chamar ego ou astral.

Minha Radiância é o verde, cor do equilíbrio e da cura.

RAPHAEL - 8 de outubro de 2009

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-wNz41SJhXAY/UWkYwt4SJaI/AAAAAAAAAUs/Jh2lBd8tWus/s1600/archangelraphaelbiotechnology.jpg


***

Encontrar e viver a ausência de mal estar não pode acontecer, de maneira definitiva, encontrando o bem estar,
mas estabelecendo a sua Consciência além desta alternância.

Então, é complicado?
A primeira resposta é sim, já que mesmo seres extremamente evoluídos sofreram. Eu não falo de sofrimentos
emprestados a outros, por um fenômeno místico de endosso de Carma, como algumas almas foram capazes

de manifestar.

O ser humano tem frequentemente procurado a relação existente, com relação a um mal estar a identificar, quer
isso seja na matéria ou ainda em funcionamentos mais sutis, emocionais, mentais e psicológicos, a causa de

um mal estar, nesta dualidade dissociada.

Vocês estão dissociados da Unidade, da Fonte, mas vocês não estão dissociados dos outros, do ambiente.
Por intermédio do que é chamado astral ou emoções, vocês se banham num banho Vibratório participante da
alteração e do mal estar. Então, vocês procuram, de acordo com suas crenças, segundo suas percepções,

segundo suas intuições, os remédios para o mal estar. E vocês os encontram.

A uma determinada queixa corresponde uma determinada causa e uma recuperação vem. Isso se estabelece
de maneira habitual no desenrolar de suas vidas.

***

Hoje, pela Graça da Fonte e pela Graça de nosso Conclave, vocês têm a possibilidade real de superar a
alternância mal estar/bem estar.

O que sugeri por «ser liberado de contingências da matéria» não significa, obviamente, deixar esta matéria, no
momento, mas transcendê-la, ultrapassá-la, ainda estando aqui agora.

Quer dizer que a Consciência deve situar-se em um outro lugar, ainda mantendo esse corpo e esse Espírito
nesta densidade, correspondendo, ponto a ponto, ao que disse Cristo: «você está nesse mundo, mas você

não é desse mundo».

Hoje, lhes é ofertada a Verdade e portanto a cessação da alternância entre mal estar e bem estar. Como?
Parando de jogar o jogo da dualidade.

Hoje, o homem redescobre, em todos os setores de sua vida, que não tem necessidade de algo do exterior.
Isso é válido nos mundos espirituais.

Isto é válido, mesmo se vocês são interdependentes, em todas as esferas de suas vidas.

No que concerne a sua intimidade própria, esse corpo que habitam, esse Espírito e essa alma que vocês
manifestam, devem, eles também, encontrar a Unidade, a fim de escapar aos condicionamentos desta matéria,
no princípio de dualidade dissociada, fazendo alternar, por força de resistência, o princípio do bem estar / mal

estar.

***

A Fonte, além de seu bem estar ou de seu mal estar, que proporciona um estado diferente desta alternância, é
o estado de Ser.

Mesmo na personalidade, lhes é preciso, literalmente, desbloquear suas crenças a fim de liberá-las, a fim de
não mais estar sob a influência dessas referidas crenças.

Ao nível de seu ser, com relação ao bem estar e ao mal estar, em definitivo, tudo é crença. Se você crê, e
biologicamente isso pode ser, que você é intolerante a tal tipo de produto, isso manifestar-se-á.

Obviamente, não basta não crer para que esta intolerância desapareça, porque isso ainda fará prova da
dualidade.

Ao nível do funcionamento desse corpo, no qual evoluem esta alma e este Espírito, você deve passar, mudar
de Vibração e de Consciência, a fim de fazer beneficiar esse corpo habitado por esta alma e este Espírito, num

outro estado.

Vocês têm sido habituados, nesta vida e em suas múltiplas vidas, a lutar contra ou a fazer com.
Vocês têm sido habituados a se oporem à doença, mesmo adotando técnicas ditas suaves, fortificando o

corpo, a vitalidade, a alma ou o Espírito, a fim de não mais lutar contra, mas vocês aumentam.
Isso é um bom caminho, mas não o suficiente.

A invulnerabilidade e a incorruptibilidade pode se encontrar, agora e doravante, nesta densidade. Necessita que
vocês elevem a crença que rege esse corpo, esta alma e este Espírito, nesse corpo e nesta vida.

http://humanityhealing.net/wp-content/uploads/2011/01/DNA_Stellar-Codes_Humanity-Healing.jpeg


Obviamente, as limitações da dualidade não podem se apagar em um minuto. Elas se apagam em um minuto
ao nível da alma e do Espírito, mas toma certo tempo para manifestar-se ao nível desse corpo. Entretanto, é

preciso tomar o caminho e a Consciência neste caminho.

Na sua língua francesa, vocês têm, por justa razão, assimilado doença (maladie) a mal-à-dire (trocadilho). Isso
foi certo mas, entretanto, não basta para sair do princípio de doença e de saúde. Isso foi um caminho, o

mesmo que os remédios de Vibração, desde o magnetismo, passando pela homeopatia e inúmeras outras
técnicas e remédios, fizeram um caminho permitindo-lhes reencontrarem-se frente à última revolução que é,

fundamentalmente, esse corpo, a alma e o Espírito que ali estão, são incorruptíveis.

***

Mesmo na Ilusão e na matriz desse mundo, esse corpo revela uma perfeição já que cada uma das partes
desse corpo, cada um dos órgãos, cada uma das funções existentes, vem de um plano bem superior e é, de
qualquer modo, uma emanação de um princípio causal, escapando à dualidade e manifestando-se, entretanto,

nesta dualidade.

Sobre o plano fisiológico e psicológico, a doença e a alternância doença/bem estar está ligada à insuficiência
de reconexão com a Unidade do ser, realizada em dois lugares: ligadas ao plexo solar (força astral) e plexo
cardíaco (força do Amor), em relação com o que vocês chamam timo atrofiado, na idade adulta, pelo seu

afastamento da Fonte.

Quando o Ser está em Unidade, quando vocês realizam a Unidade do Ser, mesmo nesta personalidade, não
pode haver doença, nem bem estar. Há Ser. Toda noção dual desaparece.

Vocês fazem todos, sem exceção, a experiência temporária desse estado específico em que nenhum
questionamento do corpo, desta alma e deste Espírito no corpo se manifeste â Consciência.

Não existe qualquer desconforto no corpo, na alma e no Espírito, na implantação de sua Vida, mesmo nesta
densidade.

Esses instantes são momentos privilegiados que, obviamente, vocês repararam. São esses instantes em que
vocês estão no Estado de Ser que são chamados agora a se desenvolverem e a se tornarem o seu quotidiano,
contanto que vocês tenham suprimido as crenças opositoras, não por uma vontade qualquer de compreensão

mas, muito mais, como um ato de transcendência e de superação.

***

Eu trabalho, de maneira um pouco mais específica, sobre este planeta, desde dois anos, a fim de favorecer em
vocês, de maneira muito silenciosa, o acesso a este estado.

Eu sou a Consciência que sustentou e que sustenta a passagem da separação à Unidade, do ego ao Coração.

Então, se vocês quiserem, vamos juntos vibrar sobre a frequência da Unidade, sobre a frequência da
passagem do ego ao Coração, da dualidade à Unidade, da alternância bem estar/mal estar ao Ser.

Aí estão algumas frases que quis depositar em Seu Ser, a fim de fazê-los modificar seus paradigmas quanto à
doença. O sistema imunológico da humanidade, a resistência mesmo do ser humano, apesar das substâncias
químicas que vocês ingerem, cada dia, sem mesmo o saber, não permitiram deter a progressão para seu ser
porque este é seu destino, porque este é seu caminho, neste final de ciclo, que é reencontrar um estado além

do bem estar e do mal estar.

Certamente, alguns dentre vocês vivem ainda períodos difíceis.
Abrem-se, com efeito, espaços de resolução podendo por vezes ter a nitidez de uma dor aguda e uma tomada

de Consciência aguda, do que há a mudar, nesse corpo e na alma e no Espírito que habitam.

A doença faz parte desse plano, devido ao fato mesmo do jogo da Sombra e da Luz. A partir do momento em
que a Sombra é dissolvida, associando os mundos Unificados, a doença cessa por si.

Eu lhes proponho realizarmos juntos este espaço vibratório. Eu os agradeço de terem prestado atenção a
essas palavras. Eu lhes peço agora que prestem atenção à Vibração.

... Efusão de energia ...

Eu lhes agradeço pela atenção e acolhimento. Recebam a paz. Eu lhes digo até mais tarde, no Conclave e na
Radiância dos Arcanjos, reunidos.
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- Ensinamentos do Arcanjo da Cura e da Passagem -

Eu sou RAFAEL, Arcanjo.

Almas humanas neste mundo, recebam as minhas saudações.
O meu papel no Conclave é discreto, mas, entretanto, importante.

Eu sou o Arcanjo que foi denominado o Arcanjo da Cura.
A minha Irradiação está no vermelho, como o sangue e a Vida que circula em meio à Terra e em vocês.

O sangue, lugar de todas as alquimias e de todas as transformações.
Eu sou o Arcanjo da Passagem, e não da Reversão.

Eu cuido para que as passagens ou as mudanças sejam feitas em harmonia.
Assim, passar da doença à cura é uma passagem.

Qualquer passagem da Vida à morte e da morte à vida, na sua Dimensão, está sob a minha influência e sob a
minha direção.

O meu papel dentro do Conclave, e durante o seu período atual, é, portanto, o de supervisionar todas as
passagens.

Como vocês sabem, vocês estão às vésperas de uma Passagem e de uma Reversão.
Como qualquer passagem existente em uma alma encarnada, existe uma série de etapas que permitem realizar

essa passagem.
Essas etapas são sempre as mesmas, sejam quais forem os Universos, sejam quais forem os Mundos, sejam

quais forem as Dimensões.
A passagem implica na passagem de um estado a outro estado. 

Essa passagem sempre se reflete, em uma primeira fase, por uma apreensão, por um questionamento, por
uma negociação e, enfim, por uma aceitação.

Assim acontece, em meio à sua Dimensão, qualquer fenômeno vital e qualquer passagem de um estado a
outro.

Passagem da infância à adolescência, da adolescência ao adulto e do adulto à velhice e, finalmente, da velhice
à morte.

Dessa maneira, então, qualquer processo de passagem mobiliza uma série de resistências e, enfim, uma série
de fenômenos de negociações e de aceitação.

Evidentemente, cada alma humana deste mundo vive as etapas da passagem de maneira diferente.
Para alguns, a fase de recusa ou de medo não existe.

Para outros, enfim, a fase de negociação não existe e, para outros, ainda, não há qualquer dificuldade para
efetuar essas passagens.

Do mesmo modo, quando vocês passam da saúde para a doença, há passagem e, inversamente, quando
vocês passam da doença para a cura, há também passagem.

***

A passagem é como uma travessia.
Em meio a essa travessia, que emprega tanto o seu corpo como a sua Consciência, esses fenômenos

ocorrem.
Essas etapas existem tanto no nível do átomo, como da célula, como da sua Consciência.

Ter Consciência é já um passo importante para a compreensão e a vivência de qualquer mecanismo de
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passagem na sua Dimensão.
Hoje, podemos dizer que vocês estão na passagem.

Essa passagem, vocês já vivem, para alguns de vocês, desde muito tempo, e eu diria que vocês estão nas
últimas fases da passagem, aquelas que precedem a Revelação final e a Reversão.

Aí está o meu papel, aí estão as minhas funções no Conclave como em todos os processos de Consciência
existentes nesta Humanidade e neste mundo.

***

Aí estão, almas humanas na encarnação, algumas palavras que eu desejava lhes dar sobre o meu papel e a
minha função Vibratória, o vermelho sendo o elemento que impulsiona a mudança.
A minha cor de Radiação corresponde, portanto, a isso, o vermelho evoca o calor.

Nós estamos aqui em relação com o Fogo da Terra, em relação com o seu próprio Fogo Interior, aquele que,
justamente, permite, por exemplo, a passagem do ego ao Coração e passar do Fogo do ego ao Fogo do

Coração, ou ainda do Fogo do 3º olho para o Fogo da Coroa Radiante da Cabeça, ou ainda do Fogo da sua
Vontade própria para o Fogo da Vontade da Kundalini.

Deste modo, então, essas passagens são ilustradas nos seus chacras, nas suas Consciências e nesses
diferentes aspectos.

Assim, portanto, é normal que uma alma humana na encarnação prove, durante qualquer passagem, diferentes
sentimentos e diferentes estados da sua consciência limitada.

Hoje, a época da Passagem que vocês vivem lhes pede uma série de processos dos quais alguns foram
abordados.

Em meio a esses processos, vocês compreenderam, manifestam-se fenômenos de resistências, fenômenos
de negociação e enfim, fenômenos de aceitação ou de Abandono, como definiu o Arcanjo ANAEL.

Portanto, vocês devem conceber tudo que acontece atualmente, na sua vida, como uma passagem, e
apreender ainda na Consciência e intelectualmente as três etapas ou as quatro etapas necessárias, pois,

quando vocês tiverem identificado as quatro etapas, vocês identificam, do mesmo modo, o lugar onde vocês
estão situados.

A resistência à mudança está inscrita no ser humano, nesta Dimensão falsificada, como um meio de
perenidade e de manutenção da vida em um estado estável.

Ora, como vocês sabem, a estabilidade não está mais na ordem do dia.
O Fogo da Terra é despertado pela ação do Conclave, pela ação dos doze Arcanjos que permitiram ao Fogo
do Éter ativar-se e levar ao que vocês observam, em vocês e sobre a Terra, no nível do despertar do Fogo da

Terra.
É esta passagem que está em andamento, atualmente.

Então, caras almas humanas aqui presentes, se houver em vocês perguntas com relação às suas próprias
passagens, vou tentar ali levar o esclarecimento necessário e o impulso necessário para a realização dessa

passagem.
Assim, então, eu aguardo e ouço o que vocês têm para dizer com relação a isso.

***

Questão: o que você entende por negociação?
Cara alma, a negociação é o momento em que o mental está em fase de capitulação em relação à mudança e à

passagem.
É o momento em que talvez existam mais perguntas e mais incertezas.

Esta fase ocorre quando a fase de resistência é vencida.
É a fase onde o mental vai, sem parar, pesar os prós e os contras.

Naquele momento, vocês podem estar seguros de que a solução está próxima, no nível Vibratório, não
necessariamente no tempo, pois tudo depende, ainda uma vez, da sua propensão para negociar.

Se a fase de negociação estiver terminada e se vocês estiverem no abandono total, a passagem estará
terminada.

No que diz respeito a essa passagem final, referente, portanto, a todas as vidas sobre este planeta,
obviamente, vocês não estão na última etapa, mas nos últimos momentos.

A aceitação ou o abandono será decidido depois do que foi chamado, eu creio, por alguns intervenientes junto
a vocês, de Anúncio a ser feito por MARIA, e depois da entrega pelo Senhor METATRON das últimas chaves

da Luz em nível coletivo (em 15 de agosto de 2010).
Naturalmente, é útil que cada um, individualmente, aproxime-se o mais perto possível da fase final de

negociação e de abandono à Luz.
Então, nesse sentido e a título individual, você efetivamente aí está.

***



Questão: como passar de um estado de introversão para um estado de extroversão?

A introversão e a extroversão são unicamente o sentido da direção da Consciência e da Energia, da
consciência limitada, certamente, e da Energia, no sentido personalidade.

Passar de um ao outro é retornar a Energia e manifestar a sua Energia no exterior.
Isso corresponde a um polo expressivo, criativo e de manifestação, mais importante do que o que foi

conduzido durante a sua vida até agora.
Aí está o sentido do que foi pedido.

Passar de um movimento a outro movimento, isso não é uma reversão, nem uma passagem, mas
simplesmente, aí também, uma mudança de ponto de vista e uma mudança de modo de manifestação na

encarnação.

***

Questão: quando vivemos uma passagem, enquanto mãe, isso impacta nos filhos?

A relação que vocês denominam mãe/filho é uma das relações viscerais, além do afetivo, mais fortes existente
na sua densidade.

Dessa maneira, então, quando o filho ou a mãe, seja qual for a idade, faz um trabalho de liberação dos laços,
naquele momento, efetivamente, um ou outro pode manifestar, no nível visceral, a supressão do laço visceral e,

frequentemente, isso se expressa pelo que vocês chamam de eliminação.
Assim como sabem, assim como talvez nem aceitem ainda, todos os laços existentes dentro de valores que
fizeram a sua sociedade e, em particular, o que vocês chamam de laços familiares, apenas existem na sua

Dimensão dissociada.
A família é uma criação da matriz.

Há uma família de almas, mas esta família de almas é uma família de liberdade e de liberação, de ressonância
pura, sem elo, o que não é o caso em meio a uma família.

Os Arcontes tendo induzido esse processo de vínculo, chamado de filiação ou de laço familiar, ali introduziram
um aspecto peculiar que faz com que, quando vocês têm o que foi chamado de karma para resolver, vocês

reencarnam sistematicamente junto da pessoa que vai lhes permitir fazê-los ajustar o seu karma.
Deste modo, então, os laços existentes em uma família jamais são laços de liberação, mas são laços de

confinamento a superar.
O problema sendo que as convenções sociais e morais provenientes de crenças, certamente, vão fazer

persistir os laços além do razoável e além do que é desejável e necessário para a sua liberação.
Assim, portanto, na maioria das vezes, o que vocês chamam de amor filial ou de amor familiar, é apenas uma

armadilha que lhes foi impressa como uma crença e à qual vocês aderiram.
Não existe instinto maternal, existe simplesmente uma crença que lhes foi impressa, literalmente, no seu

cérebro, que os faz reagir em relação ao que vocês chamam de filiação.
Dessa maneira, então, o processo de alma que visa restabelecer, expulsar um karma, reencarnando junto a

uma pessoa que, em uma vida passada esteve relacionada com vocês em uma relação aprisionadora,
finalmente e em última análise, não os libera, mas os aprisiona ainda mais.

Isso reflete o maquiavelismo perfeito dos Arcontes para dominá-los, sempre e ainda mais, em meio a esta
matriz.

Tudo isso está prestes a ser dissolvido.
Quando vocês escaparem desta matriz, de maneira definitiva, e acederem à 5ª Dimensão, não esperem

reencontrar aqueles que perderam ou aqueles que amaram, no sentido humano, mas reencontrar a sua família
de almas, o que não é a mesma coisa.

Assim, portanto, hoje, aqueles de vocês que estão em via de liberação, descobrem que é possível amar sem
vínculo, que se pode educar sem vínculo, o que é de longe preferível às relações viscerais nas quais vocês

acreditam.
Um dos seus poetas disse: «os seus filhos não são os seus filhos».

Ele expressou uma das maiores verdades existente nos Universos Unificados.
Todos vocês, sem exceção, são filhos de MARIA, no sentido filial, no sentido Vibratório e no sentido espiritual.

Paradoxalmente, e de maneira muito lógica no plano espiritual, no plano Unificado, a única alma que não tem
MARIA como mãe, é CRISTO.

CRISTO encarnou-se livremente.
CRISTO encarnou passando pelo canal do parto, mas sem ser gerado pela via natural, o que não significa que

não houve geração, contrariamente ao que alguns ensinamentos querem fazê-los crer.
CRISTO nasceu da união do que vocês chamam de espermatozoide e óvulo, mas por procedimentos

tecnológicos, eu diria, e não humanos.
Deste modo, então, CRISTO encarnou e, tendo se desenvolvido neste mundo no ventre de MARIA, é a única

alma que não tem MARIA como mãe.



***

Questão: quem é então a Mãe de CRISTO?
CRISTO é uma alma que não tem filiação, no sentido espiritual, em relação com Sirius.

CRISTO está relacionado, como sabem, a MIGUEL.
Trata-se aí de um processo que vocês chamariam, no seu mundo, eu creio, de partenogênese, que nada tem a

ver com a fecundação.
Assim, frequentemente, CRISTO é chamado de CRISTO MIGUEL, por que Ele é portador da Energia de

MIGUEL, na totalidade.
Obviamente, um Arcanjo não pode fecundar ninguém, mas, entretanto, ele pode dar livremente a sua Vibração

para uma entidade, o que foi realizado para CRISTO MIGUEL.
CRISTO não pôde, então, ter outro laço senão o laço de alma, no sentido de alma-irmã, no sentido mais nobre,

com MARIA.
É nesse sentido que CRISTO, na cruz e durante alguns eventos, pôde dizer para sua mãe biológica que ela

não era a sua mãe.

***

Questão: outras entidades como CRISTO viveram o mesmo princípio de criação?

Não.
Existem processos que eu qualificaria de semelhantes, que vocês conhecem.

Eles são chamados de walk-in, mas esse processo é diferente porque há, naquele momento, um campo de
Consciência, um Espírito que investe um corpo elaborado por outra alma, mas na idade adulta, sem passar por

um desenvolvimento que vocês denominam dentro do útero.

***

Questão: o que justificou esta criação específica para CRISTO? 

Isso simplesmente permitiu estabelecer um contato formal, material, por intermédio de um corpo sacrificado,
tendo permitido espalhar o sangue sobre a Terra e fecundar a Terra de maneira peculiar.

Isso foi realizado pela crucificação e isso foi realizado pelo processo tecnológico que permitiu gerar, na
entidade chamada de MARIA, em todo caso em um corpo aqui, um corpo liberado, desde antes do seu

nascimento, de vínculo com a matriz.
Existe outra exceção que vocês conhecem também e que se refere à FONTE.

Durante as primeiras experiências da 3ª Dimensão dissociada, a FONTE manteve a possibilidade de se
manifestar criando um corpo adulto nesta densidade, à vontade, em abundância, o único limite sendo que esse

corpo criado não poderia sobreviver mais do que 14 anos em meio a esta matriz.
Assim, a FONTE os acompanhou em diferentes formas humanas, sem fecundação dentro do útero, pela

materialização direta de um corpo adulto, quando o momento e a história necessitavam disso.

***

Questão: esta manifestação da FONTE vai se repetir?
Não há interesse em que isso aconteça novamente.

***

Questão: haveria uma nova criação do tipo Crística para acompanhar a passagem?

CRISTO voltará como ele partiu, nas nuvens, nas Embarcações de Luz, como MARIA, mas em um contingente
que ainda não está próximo do seu Sol.

***

Questão: esta forma de multiplicação da Energia Micaélica para CRISTO aconteceu com outros
Arcanjos?

Não é a sua Energia, é a sua Consciência, inteiramente, que se dividiu em duas partes idênticas.
Somente o Senhor METATRON tentou realizar o mesmo processo, mas não pôde ser concluído devido à



potência Vibratória, incomensurável e incompatível com a vida humana, do Arcanjo METATRON.

***

Questão: a minha doença vai passar para o estado da cura?

Cara alma, é preciso aceitar, mesmo sem compreender, por enquanto, os prós e os contras, que existe uma
série de doenças que não podem passar para uma cura.

Algumas dessas doenças são doenças decretadas pela própria alma, como meio de evolução.
Eu não falo das doenças kármicas que, elas, podem todas elas passar para a cura, sem exceção.

Existem, entretanto, processos mórbidos de doenças constituídas que são meios, justamente, de passagem,
mas aí, não da doença à cura, mas a doença permite a passagem da Consciência para outro estado mais

etéreo e mais amplo.
Isso se refere a você.

***

Questão: como integrar, na vida, o conteúdo de todas as intervenções dos seus planos? 

De maneira sistemática, a compreensão, os mecanismos de resistência que permitem a negociação que, para
alguns de vocês, é chegar à etapa da aceitação, pode, em alguns casos, efetivamente, ser bloqueada na fase

final do processo.
Vocês não são responsáveis por esse bloqueio final.

Esse bloqueio final é oriundo diretamente de engramas memoriais em relação ao medo do vazio e o medo da
falta, em relação, também, ao medo do abandono.

Isso está inscrito em suas estruturas memoriais cerebrais, independentemente ainda da sua história pessoal. 
Alguns de vocês, no nível dos laços familiares justamente, tendo vivido esses engramas de maneira mais
intensa do que outros em meio às linhagens hereditárias familiares, não chegam a superar esse processo.

Esse processo pode ser superado por processos empregados no nível Vibratório.
Muitos recorrem a algumas formas de orações ou a algumas formas de contato com o que vocês chamam de

natureza.
Há, também, eu creio, cristais que permitem isso.

As etapas que dependem de vocês em qualquer passagem são, evidentemente, a recusa, evidentemente, a
negociação e, evidentemente também, o abandono consciente, mas, em alguns casos, restando, não mais
resistências, mas recusas inconscientes relacionadas sistematicamente a esta noção de medos aos quais

vocês não têm qualquer possibilidade de acesso pela sua Consciência.

***

Questão: eu não sinto a Vibração do Coração. Devo deduzir que a passagem do ego ao Coração não
ocorreu? Como realizar essa passagem?

A passagem do ego ao Coração corresponde ao que é chamado de ativação dos Novos Corpos.
Antes de ativar os Novos Corpos, é preciso que a Energia do Espírito Santo desça da cabeça ao Coração, o

que não é a mesma coisa que subir do ego ao Coração, essa é uma etapa posterior.
Nada há a fazer para subir, enquanto tudo não tiver descido.

A Passagem que vocês realizam, em um sentido global da Translação Dimensional que irá terminar com a
Reversão, necessita sempre de um movimento de cima para baixo e, depois, debaixo para cima.

Vocês não podem fazê-lo debaixo para cima enquanto não tiverem feito de cima para baixo.
A passagem aí se acompanha, portanto, independentemente da evolução da sua Consciência em relação às

etapas que eu defini, por uma dupla dinâmica energética, indo as duas em sentido contrário.
Apenas quando os dois movimentos forem realizados é que poderá ocorrer a Reversão.

Eu repito, vocês apenas podem fazer subir o que desceu.
Se não, vocês nada sobem.

O Espírito deve penetrar na matéria para transmutar a matéria e para que a matéria seja espiritualizada.
Vocês não podem espiritualizar a matéria sem a ajuda do Espírito, é impossível.

***

Questão: qual é o indicador que mostra que conectamos com o nosso corpo de Estado de Ser?



O melhor indicador é o Fogo do Coração, a ativação da Coroa Radiante do chacra do Coração e o acesso
ao Samadhi.

***

Questão: em uma mesma família humana, terrestre, as almas poderiam pertencer a uma mesma
família estelar?

Não há objeção para que isso aconteça, mas eu devo dizer que isso é extremamente raro, pois as almas que
vocês encontram são, de maneira geral, almas com quem vocês tiveram, pelo menos, em meio a uma mesma

família, rusgas que não estão realmente ligadas ao Amor, mas, de preferência, ao ódio e à destruição.

***

Questão: por que eu desenvolvi uma patologia na garganta, no local de passagem?

O que está relacionado com o que chamam de chacra da garganta está em relação, de maneira constante, com
qualquer ato de criação ou de desfazer a criação, e em relação direta com o abandono, com a perda, com o

luto.
Não existe, nesse nível, patologia dita como kármica.

As patologias ditas kármicas irão se manifestar sistematicamente em ressonância com o 5º chacra e,
sobretudo, em conjunto com o que vocês chamam de chacra situado sob o umbigo, o 2º chacra.

Existem, portanto, nesse nível, apenas materializações relacionadas às síndromes de perda, de luto, de
abandono, de falta, que não foram digeridas.

Trata-se, portanto, de algo que permaneceu atravessado na garganta.
Não há obstáculo, exceto você mesmo, na não resolução do medo, para a cura do chacra laríngeo.

O único centro de Consciência sobre o qual vocês não podem agir, vocês mesmos, pela sua consciência ou
pelo seu próprio despertar, é alcançar o que é chamado de 2º chacra.

Não há, portanto, barreira kármica ou outra existindo.
A única barreira que tem na existência de uma doença é, eu chamaria isso de contrato de alma que vocês
passaram ao descer nesta matriz, reencarnando então para superar, não um problema kármico, mas para

evoluir de maneira um pouco diferente.

***

Questão: os problemas de saúde podem estar ligados, apesar de tudo, aos pais?

A única fonte é você mesmo.
É muito fácil colocar a causa no exterior.

Naturalmente, há eventos traumatizantes na sua vida e da sua família, mas jamais se esqueça  de que o
princípio de atração e de ressonância trabalha plenamente, aí também.

Não é, portanto, questão de reportar uma falta no exterior de si, nem no Interior de si.
O ponto de vista que atribui um evento ocorrido no seu corpo ou na sua Consciência como exterior é apenas

uma ilusão a mais em meio à sua densidade.
Seja qual for o evento acontecendo ou chegando a vocês, ele apenas faz responder à Lei de atração.

Não há nada no exterior de vocês que se manifeste, não há falta no exterior de vocês, assim como não há falta
interior, há simplesmente um princípio de atração e de ressonância.

Assim, vocês criam, vocês mesmos, as suas próprias manifestações vindas desta vida ou de outras vidas, mas
o que se manifesta a vocês está aí apenas para manifestar o que a sua Consciência criou, seja qual for o

evento ocorrendo em vocês, sem exceção.
Não há culpado do lado de fora, não há tampouco culpado no Interior.

Enquanto vocês procurarem, dentro da dualidade, uma responsabilidade, vocês não poderão viver a Unidade.
Jamais.

***

Questão: onde estou na minha preparação para a Translação Dimensional?
Eu não posso definir de fora o que cabe a si próprio.
Se lhe disser que você ali chegou, isso o satisfaz?

Se lhe disser que você está muito distante, isso o satisfaz?
Seria apenas a satisfação e não seria, em caso algum, a realidade.

Tornar-se Autônomo, tornar-se Mestre, obtém-se apenas através do abandono à Luz.



Tornar-se Autônomo, tornar-se Mestre, obtém-se apenas através do abandono à Luz.
A Mestria está ligada ao Abandono. 

Ser Mestre de si mesmo é também a confiança na sua própria Vibração.
Não compete a nenhum ser, a nenhuma Consciência, definir onde você está, pois o problema não é dizer onde
está, mas o problema é Ser e, a partir do momento em que você define um lugar onde está, significa que você

reconhece que não está no Ser.
Definir onde você está, irá definir outro ponto onde você estará dentro de alguns dias, dentro de algumas

semanas, isso o fará escapar do Ser.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Caras almas, eu lhes digo até muito em breve.
Recebam a minha gratidão por terem me permitido expressar entre vocês. 

Até breve.

************
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Eu sou RAFAEL, Arcanjo.
Seres humanos encarnados, eu lhes peço para honrar a Graça da nossa Presença conjunta.

No Conclave, o meu papel é discreto, mas ele traz, nos tempos que vocês vivem, um aspecto mais crucial.
Eu, muitas vezes, fui considerado como o Arcanjo da Cura.

Eu sou o Arcanjo que fui solicitado, de diversas maneiras, mais frequentemente em relação a esta Cura.
Nos tempos que vocês são chamados a viver, a minha Vibração é aquela que se inscreve na sequência lógica
da Passagem da Porta Estreita, conduzindo-os a estabelecer a Consciência, do ego ao Coração, do limitado

ao Ilimitado.
Eu participo, em meio à Alquimia, do processo nomeado, pelo Arcanjo JOFIEL, a Obra no Vermelho.

E eu venho, também, nesses tempos particulares que vocês são levados a viver, permitir a etapa final da Obra
no Branco.

Eu deixarei o Arcanjo JOFIEL exprimir a vocês uma série de elementos, referentes ao Conhecimento, e a esta
noção de Obra no Vermelho e de Obra no Branco.

***

Nesses tempos particulares, onde seu tempo individual e pessoal se aproxima do tempo coletivo da Terra,
existe uma série de mecanismos em operação, em cada um de vocês, encarnados.

Esse processo realiza-se conjuntamente, e sucessivamente, ao que foi chamado de Passagem da Porta
Estreita, a Passagem do ego ao Coração, Crucificação e Ressurreição, a Passagem da Merkabah individual

à Merkabah coletiva (realizada há mais de um ano, mas na Consciência individual).
Neste período particular, eu sou o Arcanjo que põe fim às contingências da matéria, e de suas leis, e de suas

regras.
Permitindo-lhes descobrir, sempre mais, uma Consciência nova.

Resultando, para vocês, na vivência de coisas novas, escapando aos condicionamentos habituais da vida, tal
como é em meio a este mundo.

A minha Presença e o meu procedimento inscrevem-se nesse processo de Passagem do tempo individual ao
tempo coletivo: Passagem do ego ao Coração, não mais enquanto consciência pessoal (individual, se vocês

preferirem), mas enquanto consciência coletiva, procedente das projeções coletivas das Consciências
confinadas em meio a uma realidade fracionada, denominada mundo (por vocês).

***

Eu vou retornar, de maneira preliminar, a algumas generalidades exprimíveis no sujeito da cura.
Para falar da cura, neste mundo no qual vocês estão, e chegar à Cura enquanto elemento permitindo-lhes

Curar, de maneira definitiva, o que eu chamaria de conjunto de projeções, de crenças, de condicionamentos,
ligados ao confinamento da alma e da personalidade em meio a uma série de leis particulares.

Tendo, de algum modo, afastado da Consciência a possibilidade e a percepção da sua Realidade (além desta
Dimensão onde vocês estão), que é, eu os lembro, o Espírito, no seu aspecto Ilimitado: sem limites, sem

constrangimentos e sem leis.

RAPHAEL - 10 de dezembro de 2011

http://www.portaldosanjos.net/?m=1
http://3.bp.blogspot.com/-e_l-SjSiQKo/UfL3OmkDjnI/AAAAAAAACvM/KWLn2ypd6P4/s1600/000+ArcRafael+-+10.12+2011'.JPG


***

O conjunto da personalidade está condicionado por uma série de leis.
Essas leis são, todas, oriundas do que é chamado de corpo de desejo, correspondendo a um princípio.

Esse princípio é fundamental, porque é o princípio que deve desaparecer da sua Consciência, da sua vida e
deste mundo.

A personalidade (tal como vocês a vivem) define-se por um conjunto de resistências, de adesões a uma série
de princípios e de leis, resultando, diretamente, do que nós chamamos, uns e outros, de princípio de

confinamento.
A consciência humana, limitada, concebe a vida como o que se inscreve entre um momento preciso (chamado

de nascimento) e um outro momento preciso (chamado de morte).
Neste espaço de tempo limitado no qual evolui a consciência, em meio a algumas leis ligadas ao corpo de

desejo, a palavra mestre é a palavra: resistência.
Porque o conjunto de elementos, levados a conscientizar-se, a manifestar-se, são, todos eles, sem qualquer

exceção, oriundos de mais ou menos resistências à Luz.
À Luz, é claro, que não é deste mundo.

O princípio de resistência e de oposição (ou princípio de confrontação) está inscrito ainda nos contextos
precisos do nascimento e da morte.

Em um corpo de desejo, moldado por múltiplas experiências (familiares, sociais, oriundas de memórias, do que
vocês chamam de suas vidas passadas), esse corpo exprime algumas resistências, procedentes de campos

de consciência, vindos do passado ou do que é nomeado o exterior, enquanto regras, crenças,
condicionamentos (oriundos, tanto da sociedade atual, como das sociedades anteriores, ou como das

sociedades a vir).

***

Existem, por intermédio desse corpo de desejo e dessas resistências, condicionamentos extremamente
intensos aos quais a consciência está submissa, no interior desse corpo de desejo.

Fazendo com que, desde o nascimento até morte, um princípio vai se exprimir, durante toda a vida (humana
como não humana).

Esse princípio, denominado ‘resistência’, pode levar múltiplos nomes: ele pode ser assimilável a um princípio
de falta, ele pode ser assimilável a um princípio de competição ou de predação.

A característica essencial desse corpo de desejo, além da sua limitação, é, justamente, não conhecer (no
sentido real, ou seja: nascer com) o próprio princípio do Ilimitado.

O corpo de desejo vai exprimir (durante sua vida, inscrita entre o nascimento e a morte) uma série de
elementos, que estão em ressonância (de uma maneira ou de outra) com esse princípio de falta, com esse

princípio de resistência, de competição ou de predação.
Enquanto humano, o conjunto dos seus condicionamentos (crenças, experiências matriciais, como leis do

karma) aplica-se no mundo onde vocês estão.
Em meio ao que vocês chamam de corpo físico exprimem-se, entretanto, resistências mais fortes, resistências

que podem (mais frequentemente) induzir, de maneira geral, um processo denominado: envelhecimento, e a
própria morte.

Mas, muitas vezes: o aparecimento de doenças [“maladies”] (ndr: RAFAEL pronunciou distintamente as
sílabas: mal – a – dit), vindo confrontar com a consciência limitada às próprias consequências de suas ações,

de suas reações.

***

Existe, em meio a toda doença ou cristalização, um princípio causal encontrando sua origem na própria
limitação (insatisfação de um desejo, mágoa de um passado).

Todo acometimento desse corpo físico, na estrutura do corpo de desejo, tem uma explicação lógica (racional,
no sentido em que vocês o entendem): tanto fisiológica, como psicológica, ou kármica, ou mental, ou

emocional.
O corpo físico (como o corpo de desejo) vai expressar, durante sua presença efêmera neste mundo, uma série

de tensões, de oposições, de resistências, e, portanto, do que vocês denominam: a doença.
A busca do ser humano visa manifestar uma consciência, em meio a esse corpo de desejo, com o mínimo de

resistência ou de sofrimento possível.
Isso é uma busca.

Esta busca se inscreve nos contextos e no limite desse corpo de desejo, como no corpo de desejo do
conjunto daqueles que estão encarnados, e das leis que foram manifestadas, estabelecidas ou criadas.



***

A cura tenta, então, encontrar uma causa, neste mundo (pessoal ou coletiva), enquanto elemento a
compreender para ser transcendido ou superado.

Ora, a vida sobre este mundo, desde o nascimento desse corpo, até o fim desse corpo que vocês habitam,
apenas pode se manifestar através de um princípio de resistência.

Dessa maneira, curar é apenas considerável, neste mundo, como a eliminação de uma resistência, de um
condicionamento, de uma predação, ou de uma escassez (a uma lei deste mundo).

Portanto, a consciência limitada, e inscrita no corpo de desejo, vai sempre (em todos os mecanismos vitais, e
principalmente quando há uma doença) passar por mecanismos sucessivos (de maneira temporal)

denominados: análise, síntese e integração.
Um sinal aparece (dor ou sofrimento) em um local preciso do corpo (ou de outro corpo que o corpo físico, mas

sempre em meio ao corpo de desejo).
A análise do que é vivenciado conduz a uma síntese (ou, se vocês preferirem, a uma explicação) visando

encontrar, neste mundo, os elementos (naturais ou não) que vêm, de alguma forma, fazer desaparecer uma
resistência, qualquer que seja (ou uma cristalização, qualquer que seja), no corpo físico como no que vocês

denominam, e nomeiam, corpo sutil (que pertence ao corpo de desejo).

***

Deste modo, a cura, por Essência e segundo esse princípio, apenas pode ser efêmera, já que, em última
análise, esse corpo de desejo (como vocês o sabem) é perecível.

É nessa noção de efêmero e de perecível que o ser humano vai inscrever, finalmente, e de maneira
sistemática, a sua busca.

Apoiando-se, algumas vezes, em suas ideias e em seus conceitos, em suas vontades como em seus desejos,
em algo inacessível, denominado Realização espiritual, ou, ainda, denominado Luz, ou, ainda, denominado

Amor.
Trata-se de uma ideia, referindo-se a alguma coisa que não é parte integrante do mundo onde vocês estão,

mas, entretanto, colocada como adequação e como equação a resolver, a fim de manifestar o que é
denominado: a saúde.

Todo procedimento inscrito no corpo efêmero (no corpo físico, como no corpo mental, como no corpo astral)
visa, e irá sempre visar, encontrar o que chamamos de linhas de menor resistência, ou seja, estados onde a

consciência não é mais afetada por dores (ou por sinais) que impedem evoluir em meio a leis, ditas habituais,
deste mundo sobre o qual vocês estão.

***

Alguns Anciãos lhes transmitiram elementos, levando-os, talvez, a considerar que, não sendo esse corpo
(físico, ou de desejo), é, então, perfeitamente plausível que todo desequilíbrio (denominado doença,

resistência ou cristalização, presente em um desses corpos de desejo) inscreva-se, aí também, na mesma
Ilusão.

Assim, eu peço que reconsiderem que, se vocês não são esse corpo, vocês não podem ser, ainda menos,
qualquer identificação a um sofrimento, ou a uma perturbação presente em um dos seus corpos de desejo.
Nós sabemos, pertinentemente, que a lógica, fisiológica, desses corpos de desejo leva-os a exprimir e a
manifestar (durante essa passagem efêmera, que vocês chamam de vida) uma série de desequilíbrios,

fazendo, por Essência, parte mesmo deste mundo.
Esse desequilíbrio, que eu nomeei resistência, vai encontrar-se como uma dificuldade para deixar ainda passar

o que restaria de uma Luz chegando de Outros lugares.
A resistência é, então (de algum modo), em meio a esse corpo de desejo, uma zona de Sombra, reforçando a

resistência associada ao corpo de desejo.
Esta zona de Sombra, pelo princípio de Dualidade, vai necessitar de uma iluminação.

Que esta iluminação se situe no nível do que vocês chamam de química, da célula, da biologia, da energia, ou
do que quer que seja mais, situada nos corpos de desejo invisíveis (sofrimentos, mágoas kármicas), ela se
inscreve, inegavelmente, no mesmo processo de resistência que se manifesta por uma zona de Sombra.

***

Aqueles de vocês que tiveram acesso, de uma maneira ou de outra, ao Estado de Ser (presentes, hoje, ou nos
tempos mais remotos da história deste mundo), transmitiram-lhes que a cura era tanto ilusória como o que

vocês chamam de saúde.
Porque, não sendo esse corpo, e o tendo vivenciado, eles não podem ser (ainda menos) qualquer alteração de



uma Ilusão que remete a outro nível de Ilusão.
E, no entanto, a mesma estrutura dos corpos de desejo os faz considerar, como mais do que real, uma zona de

resistência, porque ela se manifesta à consciência, e vem, então, invadir a consciência, ela mesma limitada,
para limitá-la ainda mais.

Esse tipo de situação e de estado (de uma maneira ou de outra) faz parte integrante do que eu nomeio as
contingências desta matéria, na qual vocês estão.

***

E ninguém pode dali escapar.
Assim como ninguém pode escapar da morte: não viria à mente de alguém, presente sobre esta Terra, negar

que existe um início e um fim.
Do mesmo modo que, para um sofrimento, existe um início e um fim, que este fim acabe pela morte ou pela

parada da resistência, qualquer que seja o meio empregado, quaisquer que sejam as causas encontradas (em
outro corpo de desejo mais sutil, ou, ainda, em uma sucessão chamada de karma).

***

O processo Alquímico de Translação Dimensional (que vocês estão prestes a manifestar e a viver) leva-os a
reconsiderar a posição desse corpo de desejo, a posição da Consciência (que é sua), em relação à Luz, em

relação ao efêmero, em relação ao Eterno.
A Cura da qual eu quero lhes falar é, na realidade, a Cura do próprio processo de resistência.

A resistência está inscrita desde o nascimento e até a morte, neste mundo.
Porque ela ilustra os princípios da Dualidade, qualquer que seja a expressão desta Dualidade: que isso seja no

nível de conceitos de bem e de mal, que isso seja no nível do conceito de complementariedade homem /
mulher (ou homem / homem, ou mulher / mulher), que isso seja no nível de qualquer conceito da sociedade

(qualquer que seja esta sociedade, no sentido em que vocês vivem ou entendem isso).
O mecanismo de resistência apenas pode existir a partir do momento em que um princípio de causalidade (ou

de ação / reação) é expresso como o único valor exprimível neste mundo.
Esse princípio de causalidade (explicado, em nível espiritual, pelo karma) encontra, também, sua justificativa na
própria existência da matéria do seu corpo, através da biologia, através das leis físicas (como a gravitação) e

de todos os princípios que vocês conhecem e nomeiam como limites.

***

Existe, para o ser humano, um programa de vida.
Existe, para os animais, quaisquer que sejam, um programa de vida.

E ninguém pode escapar, nesse condicionamento, ao seu programa de vida.
Dessa maneira, não chegaria à mente de um corpo de desejo humano, voar, porque ele não está munido e

equipado para isso.
Não chegaria à mente de um corpo de desejo humano, respirar com seus pulmões, sob a água (coisa habitual

para um peixe, do mesmo modo que voar é habitual para um pássaro).
Assim, portanto, as características da consciência, obedecendo a um programa de vida vindo de resistências

específicas, fazem com que a consciência que habita um corpo de desejo manifeste, em função dos
elementos constitutivos, uma adequação a um meio ou outro.

Esse meio pode ser entendido como elemento, mas, também, como afetivo, social, educativo, condicionante,
religioso, espiritual, filosófico ou outro.

***

O que é chamado a se viver os faz passar (e é o que vocês vivem, atualmente) de um mundo de resistência a
um Mundo de Liberdade, de um mundo onde existe a ação / reação permanente (tanto nos atos, como nos
fatos observáveis pela ciência) a um Mundo onde a única Lei é a Ação da Graça, ou seja, onde o próprio

princípio de resistência não pode existir.
Da resistência resulta (além do confinamento) a limitação, a opacidade, a não-transcendência e, sobretudo,

este elemento que eu nomeei ‘a busca’.
Fazendo, bem além de qualquer compreensão, conceber à consciência confinada, que existe uma falta.

Ora, essa falta vai procurar ser preenchida, muitas vezes, em meio a este mundo, através de um ser amado,
através da perseguição de um objetivo, através da projeção de uma série de condicionamentos.



Recolocando a Liberdade em outro mundo, em um além (através das ideias, dos conceitos, das adesões a
princípios, em um salvador exterior) onde tudo é liberado.

Evidentemente, nada disso é, já que consciência retorna, interminavelmente, enquanto existir o menor corpo de
desejo.

Deste modo, então, como conceber, a título individual como a título coletivo, qualquer liberação desse corpo
de desejo, já que ele está envolvido, até mesmo, na confrontação, na resistência à Luz?

***

Um princípio, exterior a este mundo, começou a penetrar este mundo, durante o que vocês chamam de anos
80: a efusão da Luz, de Partículas novas, vindo, pouco a pouco (de maneira, eu diria, insidiosa, mas, agora,

muito mais flagrante), modificar a própria consciência, a fim de que esta consciência modificada possa, por sua
vez, modificar o mundo e o corpo de desejo.

Não por qualquer desejo, que apenas faria reforçar a dita resistência, porque, ao que se opõe, reforça-se, em
meio à ação / reação.

Esse Princípio de Luz Vibral (assim chamado) vai, então, desencadear mecanismos, superando de muito longe
os mecanismos habituais do corpo de desejo e das resistências, inscritos ainda na presença desse corpo de

desejo, sobre este mundo.
Quaisquer que sejam os nomes que foram dados (Chaves Metatrônicas, Portas, Estrelas, chakras, Coroas),
nós os nomeamos, amplamente (em todo caso, no que se refere aos Arcanjos) neste Mundo: a Vibração, e

esta Luz: de Vibratória.
Porque ela dá (e ela pode dar) a impressão, em um primeiro momento, de se confrontar com o corpo de

desejo.
O objetivo não é se confrontar, porque a Luz jamais se confronta, ela se instala e ela se revela como uma

evidência, porque a Ação da Graça não tem o que fazer da ação / reação.
A conceituação e, sobretudo, a perceptibilidade das Vibrações, são o elemento que foi dado à Humanidade (e
para aqueles de vocês que vivem os efeitos) para manifestar, de uma maneira ou de outra, uma Consciência

diferente da consciência de resistência.
Mesmo se, efetivamente, as primeiras penetrações de Luz, no corpo de desejo, podem exprimir-se como
dores ou, em todo caso, como sinais vindo interrogar a consciência, sobre o sentido do que é percebido e

vivenciado.
Mas a resposta não é deste mundo.

***

Progressivamente, vocês foram conduzidos à Porta Estreita, pela Vibração da própria Luz, levando-os a
considerar a Cura como uma cessação de toda resistência, ou seja, de todo corpo de desejo, qualquer que

seja (mental, emocional, físico ou causal).
Isso se reflete por primícias, por sintomas, que são, muito precisamente, o que vocês vivem (para muitos de

vocês) em seus períodos ditos de Alinhamento, em seus períodos ditos de Comunhão, onde não existe mais,
justamente, resistência.

Nesse caso, o corpo de desejo cessa toda atividade, mesmo que isso seja temporário.
Não há mais percepção do corpo, não há mais percepção de emoção, não há mais percepção do mental.

E mesmo se o mental for percebido, ele é, naquele momento, vivenciado como não-resistente e não-oponente
à Luz: ou seja, que durante alguns dos seus Alinhamentos, a Vibração presente (vocês o constatam) não

impede a expressão do corpo de desejo, ou, em todo caso, a sobreposição com a expressão de uma das
partes desse corpo de desejo.

Naquele momento, vocês fazem a experiência de que existem, realmente, dois estados profundamente
diferentes no seu corpo: um estado dito resistente, e um estado dito de Abandono.

O próprio princípio de Abandono à Luz (muito amplamente desenvolvido pelo Arcanjo ANAEL, durante as
Núpcias Celestes) recorre a esta noção de abandono de resistências, que se traduz por um desaparecimento,

mais ou menos rápido, mais ou menos progressivo, do que é chamado de corpo de desejo.

***

O mecanismo de Dissolução (ou de Translação Dimensional) é, muito exatamente, o que vocês vivem, nos
momentos em que a Vibração toma conta do corpo de desejo.

Não para acabar com ele, mas, bem mais, para permitir-lhes Ascensionar em meio a uma banda de frequências
onde a resistência não tem mais como avançar.

Onde o princípio de competição, de predação e de falta, não pode mais existir, porque, naquele momento,
vocês vivem o que vocês chamam de Unidade (ou o Coração, o que é a mesma coisa).



Naquele momento, existe um mecanismo de aclimatação.
Esse mecanismo de aclimatação, que eu denominarei ‘Obra no Branco’, os faz sair desse corpo físico e,

sobretudo, desse corpo mental, de todas as concepções e de todas as percepções oriundas do mundo no
qual vocês estão projetados, e onde vocês foram projetados.

Naquele momento, vocês realizam, por vocês mesmos, a experiência do Estado de Ser, a experiência da
Unidade, validando (de algum modo) tudo o que vocês vivem.

Porque vocês tomam consciência, do mesmo modo que uma consciência, entre a vida e a morte, pode, por
vezes, passar ao que vocês chamam de ‘o outro lado’, ou seja, a matriz astral, onde não existe mais corpo, mas
onde existe, ainda, um corpo de desejo, já que há a luz, há os próximos desencarnados, há anjos que podem

acolhê-los: esses anjos e esses seres desencarnados são parte integrante do que vocês chamam de matriz.

***

O único modo de romper o confinamento era, efetivamente, fazer penetrar, em meio a esse corpo de desejo,
deste universo matricial limitante e confinante, uma série de elementos ditos da Luz Vibral.

Permitindo conscientizar, a título individual, e principalmente coletivo, um outro estado de Consciência, que
nada mais tem a ver com as leis de resistência e com as leis de confinamento.

Porque tudo o que não é vivenciado, é apenas uma ideia.
Porque tudo o que não é vivenciado, é apenas um pensamento.

E nenhuma ideia, nenhum pensamento, nenhuma concepção, ditos deste mundo, podem fazê-los sair deste
mundo, de um lado como do outro.

A ruptura do confinamento correspondeu (como isso lhes foi dito), pela Ação do Conclave Arcangélico, dos
Anciãos, das Estrelas, e pela Ação de vocês também, em consistir, em um primeiro momento, em dissolver
(de maneira não total) as barreiras do confinamento entre o corpo físico, o corpo astral, o corpo mental e o

corpo causal (o seu, como aquele deste Sistema Solar).
Levando-os, gradualmente, mais ou menos rapidamente, a viver a experiência da Vibração.

Levando-os a estabelecer a sua Consciência bem além dos campos de percepção habituais, chamados de
drásticos, chamados de mental, chamados de emoções.

O resultado é que, hoje, desde algum tempo, vocês realizaram um trabalho notável, que foi o de Ancorar a Luz
sobre este mundo.

De permitir-lhe difundir-se, não somente no núcleo cristalino da Terra, mas, também, no manto terrestre, ou
seja, no conjunto dos estágios que estavam limitados, confinados e resistentes.

***

A Liberação (da Terra, do Sol, do seu corpo de desejo) reflete-se por um mecanismo de expansão da
matéria.

Já que a matéria, no sentido em que vocês a nomeiam, não será mais separada, nem limitada, pelas forças
ditas de resistência, de predação e de competição.

Isso irá se refletir (é óbvio, e vocês sabem disso) e isso se reflete, agora, por modificações consideráveis, da
Terra, do Sol e do Homem.

O corpo de desejo irá desaparecer, integralmente, para aqueles que o anseiam, pela sua própria Vibração.
Eu falo de anseio, não de vontade, não de desejo, já que o desejo faz parte do corpo de desejo, mas mais por

uma Atenção e uma Intenção de se estabelecer nos Campos Unificados da Consciência.

***

Dessa maneira, então, foi realizado certo número de Obras Alquímicas: Obra no Vermelho, Obra no Amarelo,
Obra no Preto, Obra no Azul e, enfim, Obra no Branco.

É muito exatamente isso que vive, à sua maneira, o seu corpo de desejo.
É deste alinhamento, entre o corpo de desejo limitado e seus diferentes componentes, e o Corpo de Estado
de Ser (sendo sintetizado, de novo, pelo Desdobramento da Luz nas Portas, idêntico ao que está no Sol), que
vocês podem, progressivamente, colocar, ou deslocar, ou transportar, a sua Consciência, do corpo de desejo

para o Corpo de Estado de Ser.
Vocês não podem, com qualquer desejo, com qualquer vontade, sair do corpo de desejo.

Porque, ao que se opõe, se reforça.
A Graça não era deste mundo.

Vocês a revelaram, porque a Graça veio visitar a Terra, como isso ocorre (como vocês talvez o saibam) durante
certo número de ciclos.

A diferença principal em relação aos outros ciclos é que, nunca mais, este Sistema Solar poderá ser fechado e



aprisionado nele mesmo.
Nunca mais, poderá ser manifestado qualquer corpo de desejo, individual como coletivo.

Isso se denomina, e se nomeia, a Ascensão da Terra em meio aos Novos Espaços de vida.
Vocês alteram, individual e coletivamente, a gama de frequências.

Há uma ampliação e um desdobramento da Luz, permitindo a esta matéria transmutar-se, e ao conjunto dos
corpos de desejo, desaparecer, por completo.

***

Esse momento ainda não aconteceu, porque ele deve se acompanhar do que eu chamei de primícias, que lhes
foram dadas pelos Arcanjos (outros além de mim) durante todos esses anos.

Entretanto, a quase totalidade da Dissolução dos seus corpos de desejo individuais, está quase concluída,
tornando plausível a Passagem ao tempo coletivo da Humanidade, de maneira extremamente próxima.

Isso não depende de vocês, Humanos.
Isso depende do corpo de desejo da Terra, e do corpo de desejo do Sol, já que o Sol (como isso foi dito)

deve Desposar a Terra, através de uma Irradiação profundamente modificada.
Esse processo está em andamento.

Esse processo se expressa, sobretudo, através da sua vivência e das suas experiências.
Levando-os a ver com Clareza, a viver a Transparência, a viver a Unidade, a viver a Simplicidade, a tornar-se de
novo a Criança, virgem, de todo conceito, de todo preceito, de todo condicionamento, de todo elemento vindo

perpetuar o corpo de desejo ou o corpo de resistência.
Vocês passam, então, do corpo de desejo ao Corpo de Estado de Ser, de uma resistência que está ligada à
Dualidade (do conhecimento, da explicação) ao Corpo da Unidade (onde não existe mais resistência, mais

oposição), que é chamado de Corpo da Graça.
Está aí, dito de maneira um pouco diferente, muito exatamente, ao que vocês são levados a viver, agora.

***

Da sua capacidade para não resistir, no nível desse corpo de desejo, vocês irão viver um Abandono e uma
Renúncia, muito maior do que a sua personalidade iria encontrar para nada exprimir, no processo que é

vivenciado pela sua Consciência.
Obviamente, em meio à personalidade (ainda presente, enquanto o seu corpo de desejo físico estiver ainda

presente sobre este mundo), podem expressar-se medos, sofrimentos, reticências.
Mas eles, vocês o constatam por vocês mesmos, porque vocês fazem a experiência: quanto mais a imersão na
Luz Vibral for real e vivenciada, menos as resistências estão presentes, e mais a sua vida se estabelece (como

isso foi dito) segundo os princípios da Unidade, da Fluidez, da Sincronia.

***

A Unidade não é um conceito.
A Unidade não é uma ideia e, ainda menos, um desejo.

É um estado de Ser que se realiza quando as resistências não podem mais manter nem sofrimento, nem
doença.

Naquele momento, vocês não estão mais identificados, nem a esse corpo de desejo e, ainda menos, a essas
Ilusões, criadas ou mantidas por resistências persistentes, qualquer que seja a origem dessas resistências

ditas persistentes.
A partir do momento em que a sua Atenção e a sua Consciência se transferirem, cada vez mais facilmente,

vocês irão constatar, então, o desaparecimento de toda zona de resistência, qualquer que seja sua presença
em meio a um corpo de desejo.

Não são vocês que agem, mas é (como isso foi dito) o princípio da Inteligência da Luz e da Graça da Luz.
Cabe a vocês, a cada um, fazer a experiência da Ação da Luz na sua vida, e no seu corpo de desejo.

Porque a Luz é o Agente Alquímico da Obra no Branco, que agora está à sua porta.
A Luz, vertida a partir de alguns locais (assim podemos nomeá-los, para vocês: que isso seja a Irradiação

de Alcyone, o Sol Central, que isso seja a Irradiação de Sirius A, que isso seja a Irradiação do Sol, que isso
seja a Irradiação de vocês, a Irradiação do Conclave, das Estrelas, dos Anciãos e do conjunto da

Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres) torna possível, hoje, a cessação de toda resistência, a título
individual e, muito proximamente, a título coletivo.

Dentro de alguns instantes, eu irei conduzir e participar do seu Alinhamento das 19 horas (hora francesa),
permitindo-lhes experimentar a ausência de resistência à Luz.

Se nós tivermos a oportunidade, tempo, e se houver, em vocês, interrogações sobre o que eu acabo de



estipular, eu quero bem ali responder.

***

Pergunta: qualquer resistência do corpo físico tem uma causa determinada?

Toda resistência é causal.
Isso não quer dizer que ela vem, necessariamente, de uma vida dita passada, mas ela exprime, de uma

maneira como de outra, uma resistência.
Esta resistência não tem que considerar qualquer culpa, já que, qualquer que seja a doença, inscrita em meio a

um corpo de desejo, ela apenas reflete uma Ilusão, adicionada à Ilusão.
Existem, então, mecanismos em ressonância com a Luz, permitindo-lhes descolar-se do conjunto do corpo de

desejo e do conjunto das alterações desse corpo de desejo, ou seja, fazendo-os passar da resistência ao
Abandono.

Isso não irá se refletir, necessariamente, pelo desaparecimento da resistência em causa, em meio a esta
ilusão, ou seja, desta doença.

Mas irá permitir, então, olhar atentamente, porque isso é vivenciado como a Verdade de que esse corpo não é
a Consciência, e de que a doença presente que acomete esse corpo é, ainda menos, a Verdade da

Consciência.
Isso não é uma invenção da imaginação, isso não é uma negação da doença, mas, sim, uma transformação

radical da Consciência.
Vocês são esse corpo?

Vocês são a sua doença, qualquer que ela seja?
O Abandono à Luz não se coloca mais em termos de saber se tal ou tal doença será curada, porque o que se

deseja curar é, necessariamente, o corpo de desejo.
O Corpo de Luz (ou o Corpo de Estado de Ser) não tem nada a ver com o corpo de desejo, e não tem nada a

fazer com a Ilusão na Ilusão.
Deste modo, então, o processo de delimitação, e o fim da limitação da Consciência, vão se refletir por uma

saída dos mecanismos de limitação desse corpo de desejo.
Assim, então, o que é importante não é tanto a cura, no sentido em que vocês entendem isso, em relação ao

corpo de desejo, mas, sim, a Cura da própria Consciência, que sai, na totalidade, da sua limitação.
Tudo o que chega, neste mundo, aí onde vocês estão, é ‘causal’, porque tudo o que chega está inscrito

segundo o princípio da ação / reação: morte, nascimento, e vida neste mundo.
Toda ação (e vocês sabem disso) mantém uma reação.

O que não é o caso em meio aos Mundos do Espírito, muito pelo contrário.
Colocar como fundamento que as Leis da Vida são as leis desta vida, é um erro magistral.

***

Pergunta: existirá um corpo de desejo na Nova Terra?
 

Não, isso é impossível.
A Luz é Completitude, ela não conhece a ausência de completitude.

A Consciência estabelecida na Luz é Livre, não localizada espacialmente, não localizada temporalmente.
Não há, então, qualquer necessidade de um corpo de desejo, sobre aquela Terra lá.

Por outro lado (e como nós dissemos), cada um é Livre, inteiramente, sobre este mundo, para manter um corpo
de desejo, mas não o será sobre aquela Terra.

***

Pergunta: quando emitimos uma intenção, será que isso implica no corpo do desejo?

Não, é preciso diferenciar o desejo (ou a vontade) e a Intenção.
A Intenção é um ato colocado, em Espírito.

A partir daquele momento, não há mais que ali se interessar, porque é a Inteligência da Luz que irá concretizá-lo
(nem a vontade, nem o desejo).

Enquanto vocês estiverem submissos, ou expressarem, um desejo (mesmo o mais legítimo, em meio a este
mundo), vocês não estão mais no Abandono à Luz.

A Cura que está chegando é a Cura do conjunto dos corpos de desejo.



Mas a Cura do corpo de desejo não é a manutenção de um corpo de desejo, mas, sim, a sua Dissolução.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhe agradecemos.

***

Bem amados Filhos do Um, eu estarei, então, em vocês, para acompanhar o Alinhamento.

Eu lhes transmito Graças e Unidade, de Consciência a Consciência.

Eu lhes digo até logo mais.

************
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Áudio em Francês

Eu sou RAFAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos do Único, eu sou a Onda que vem aliviar e tornar leve.

Eu sou o Arcanjo que vem curar o que deve sê-lo.
E o que deve ser curado não é qualquer doença, mas, sim, a densidade e a dor da separação.

Eu sou o Arcanjo que, em meio à Onda da Vida, é a Vibrância que vem pôr fim a toda separação.
Eu venho, então, curar o apego à densidade, o apego a uma pessoa, a uma vida.

Eu colaboro para retorná-los ao seu Ser Eterno.
Eu venho pôr fim a toda densidade e a todo peso.

Eu venho aliviar o que deve sê-lo.
Eu acabo, pela minha Onda, em vocês, com toda identificação a qualquer peso.

Iluminando, fazendo com que o peso não exista mais.
Eu sou o alívio de todo peso.

Eu sou a ausência de peso, a ausência de apego, a Inocência e a Infância.

***

Eu sou a Onda que põe fim a toda contingência do que vocês nomeiam (daí onde vocês estão) matéria.
 Não a negando, não a rejeitando, mas, bem mais, transportando o seu olhar de um olhar exterior para a

ausência de qualquer olhar.
Porque, tudo o que vocês olham, tudo o que vocês veem, afasta-os do Absoluto.

O olhar (o seu olhar) é projeção.
O olhar é efêmero, como o pensamento, como o corpo, como o ego.

E, no entanto, é em meio ao ‘eu’ que vocês estão que vocês creem transfigurar, vencer e superar a Ilusão.
Não há nada a vencer.
Não há nada a superar.

Há, apenas, que se estabelecer além de todo estado, em sua leveza, em sua Infância, em sua
despreocupação e na Eternidade.

Nenhum efêmero poderá conhecer e Ser a Eternidade.
Enquanto vocês se sentem tributários e pesados (neste corpo, neste efêmero), inscritos entre um nascimento

e uma morte (que, por essência, é efêmero), vocês não podem pretender qualquer Eternidade, qualquer
Absoluto.

***

Eu vou curar, pela Onda da Vida e pelo Som que eu emito em vocês, o sentido de qualquer identidade a um
efêmero.

Esse corpo que vocês são está inscrito no efêmero.
Os pensamentos que vocês emitem estão inscritos no efêmero.

A consciência, não contínua e alternante entre a vigília, o sono, o sonho e a Supraconsciência são apenas
estados.
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Como todo estado, essas consciências são efêmeras.

***

Eu venho aliviar a identidade que vocês creem, a identificação a uma consciência.
Eu permito (pela leveza) a cura.

Somente o efêmero tem necessidade de ser curado.
Porque a Eternidade não conhece qualquer carga, qualquer peso.

A vida sobre este mundo os leva a experimentar (a crer em evoluir, a crer em perceber e conhecer) com o
intuito de tranquilizar e de curar, com o intuito de fazê-los apreender-se da singularidade do limite.

Vocês não podem se apreender, no limitado, de qualquer Ilimitado.
Aí está o paradoxo.

O que vocês creem ter, vocês têm.
O que vocês creem ser (e o que vocês são) os impede de viver a Onda da Vida.

Vocês não são nem a consciência, nem a Supraconsciência, nem qualquer efêmero de modo algum.
Quem, de fato, sobre esta Terra, lembra-se de outra coisa senão de outras vidas, também efêmeras?

***

Eu venho liberá-los da contingência e da ignorância.
Porque, quem sabe e quem vive o que vocês foram antes do efêmero e o que vocês São, desde toda

Eternidade?
O limitado não pode pretender o Ilimitado.

Aí está a Liberdade.
Aí está a Liberação.

Isso tem por nome, no seu mundo: a Humildade.
Ser tudo (ou ser o Absoluto) é não ser mais nada.

Em todo caso, ninguém efêmero que possa ser chamado pelo seu nome ou sobrenome (que são, certamente,
efêmeros), por alguma função (que é, por essência, também, efêmera).

***

Eu sou o Arcanjo da Cura, vindo não curar qualquer efêmero a fim de dissolver um medo de uma doença ou de
uma morte.

Mas eu venho curar o medo de todo medo, a dúvida e qualquer dúvida.
Para isso, não há outra possibilidade senão se estabelecer em sua Imanência além da forma, além da

densidade, além da carne, mas sem nada renegar.
Simplesmente, pela Onda da Vida, penetrar o que vocês São, além do ser que escuta, que pensa, que respira.
Eu venho restituí-los ao Indizível, além de toda suposição, de toda impossibilidade, além de todo sonho e de

todo pesadelo.
Eu sou a Cura que eu posso nomear ‘final’: aquela do fim de toda consciência projetada em um efêmero ou se

espelhando no Si.
Nós somos o que está antes mesmo da Consciência.

Nós somos UM, além de toda adesão, de toda experiência, de todo estado, de todo drama e de toda trama.

***

Eu sou o Arcanjo que cura de todo limitado, que cura do não Absoluto.
As palavras pronunciadas são a Vibração do alívio, do espaço onde não existe qualquer espaço, do tempo

onde não existe qualquer tempo, além de toda Consciência, de toda Dimensão, de toda forma, de toda
identidade, de toda pessoa.

Isso é Liberdade.
Isso é Cura.

Nós sabemos, nós, Arcanjos (que somos vocês), que aí onde vocês estão ainda, o peso, a ignorância como o
conhecimento, o sentido de um ‘eu’ ou o sentido de um ‘Si’, são, para a sua consciência, a única evidência e a

única realidade.



É a Onda que eu sou que lhes traz esta Libertação, permitindo-lhes desarmarem-se de todo efêmero.
Porque, é claro, o eu tem boas intenções para fazê-los acreditar em sua Eternidade.

Os pensamentos têm boas intenções para fazê-los acreditar que vocês irão adquirir o que, de fato, vocês
jamais deixaram.

A consciência tem boas intenções para mostrá-los a Luz como seu futuro.
Mas vocês não têm nada que se tornar porque vocês o São, desde toda Eternidade.

Não há qualquer caminho.
Não há qualquer distância, qualquer separação, qualquer identidade.

***

Eu sou o Arcanjo RAFAEL, aquele que é Livre.
Eu sou a Onda da Liberdade.

Isso é do domínio da sua única responsabilidade.
Liberdade.
Verdade.

Além de todo filtro e de todo véu.
Além de todo corpo, de toda alma, eu posso dizer, com vocês: vocês são a Liberdade.

Somente o olhar pesado (aquele do pensamento, da identidade a um corpo, ao efêmero) tende a fazê-los crer
exatamente o inverso.

Eu sou o Arcanjo RAFAEL.
Vocês são a Liberdade e a Absoluta Beleza.

Todo o resto é apenas efêmero.
O efêmero não se apreende, jamais, da Eternidade.

Eu os convido à Cura e à Graça.
Eu sou RAFAEL.

Nós somos o Amor.

... Efusão Vibratória / Comunhão ...

************
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Eu sou RAFAEL, Arcanjo. 
Bem amados Filhos da Luz e Luz nascida, EU SOU O Arcanjo chamado da Cura, e é a esse título que venho

me exprimir, por minha Radiância e as palavras, certo número de elementos referentes à Vida e à Cura.

***

A Vida é a expressão d’A FONTE.
A Vida é Amor e Eternidade.

Cada Consciência, onde quer que ela se situe, em qualquer Dimensão que seja, tem a consciência disso, e
Vive isso. 

O princípio da doença, presente em seu mundo, decorre diretamente da falsificação, do confinamento, e da
ignorância do que é a Vida.

Em meio a este mundo, vocês definem a vida como um espaço existente, desde seu aparecimento em
encarnação, e sua partida da encarnação.

Esse espaço, definido “vida”, vai ser preenchido de certo número de elementos, traduzindo-se por diferentes
manifestações, em meio à consciência, referentes ou não a esse corpo.

A boa saúde, tal como ela é definida, em seu mundo, corresponde à expressão da consciência e do corpo
nesses contextos, sem que haja perturbação (vivida enquanto tal) pelo corpo ou pela consciência.

A cura aplica-se, portanto, neste mundo em que vocês estão (quaisquer que sejam os meios colocados em
operação, qualquer que seja a inteligência, a antiguidade ou a novidade), visando restabelecê-los em um
esquema normal de funcionamento, compreendido entre o aparecimento em encarnação e a partida da

encarnação.
A cura permite, portanto, (e tenta, em todo caso) recolocá-los em um quadro, qualificado de normal, para

vocês, referente à expressão, perfeita e harmoniosa, do que a consciência é capaz de exprimir, de manifestar,
seja pelos diferentes corpos sutis, ou ainda pelo corpo físico.

***

Esse corpo de carne, que vocês habitam, é portador de um equilíbrio maravilhoso.
 Pois, para cada órgão, para cada função, existe o que é denominado um gênio, criador, misturando (em
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proporções diferentes a cada vez) o conjunto de elementos constitutivos dos elementos, a fim de orientar uma
função para um determinado efeito.

Assim, cada órgão, cada parte desse corpo, tem, nele, o arquétipo ressonante, permitindo religar, não ao órgão
tal como vocês o conhecem, mas a uma função presente em meio a todos os Universos, mesmo que ela não
tenha a mesma arquitetura, os mesmos mecanismos de funcionamento, e os mesmos limites inscritos entre a

encarnação e a morte.
A falsificação é, simplesmente, a amputação exata, cirúrgica (eu diria, em seus termos), de certas partes de

cada uma de suas células, e de uma parte importante presente em meio ao cérebro, tendo atado sua
consciência, para que ela não possa tocar outros limiares a não ser aqueles que são perceptíveis, pelo o que é

chamado de sentidos, pela inteligência, e pelas diferentes construções (mentais, e emocionais, e afetivas)
existentes em um ser humano.

***

O corpo no qual vocês vivem é um Templo.
Mesmo amputado de certo número de coisas, ele não poderia existir, mesmo em meio à falsificação, se não

fosse alimentado pela própria Luz, mesmo em parte ínfima.
  Tudo o que Vive, tudo o que se exprime (bem além de sua humanidade) a Consciência e a Vida, tem uma

ressonância, desde o plano mais denso até o plano (que eu chamaria, por razão de comodidade) o mais
etéreo.

Curar, para vocês, é então recolocar em condições um mecanismo de funcionamento adaptado à expressão da
consciência, tal como ela é vivida pelo comum da humanidade.

A vida é então assim definida, pelo que lhes é proposto percorrer em meio a este mundo, inscrevendo-se
sempre entre dois limites: o nascimento e a morte (ou, se vocês preferirem, a concepção e a morte) e, se

vocês aí aderirem, à uma sucessão de partidas e retornos, no que vocês denominam reencarnação.
As regras e as leis da vida, neste mundo, seguem, evidentemente, linhas denominadas evolutivas,

correspondendo à evolução da sociedade, à evolução do modelo no qual vocês estão.
Qualquer que seja a experiência da sociedade, conhecendo, por exemplo, o que vocês chamam de expectativa

de vida, é necessário compreender que, mesmo se, aparentemente, sua expectativa de vida progride desde
certo tempo (em relação às normas, tais como vocês puderam observá-las, há algumas centenas ou alguns

milhares de anos), ela não tem estritamente nada a ver com a duração, em termos temporais, da Vida antes de
qualquer falsificação.

***

A maior diferença da Vida, antes da falsificação, para qualquer forma de Consciência que seja, é que ela se
traduz, sempre, por uma permanência e uma continuidade da Consciência.

Fazendo com que cada Consciência presente em um corpo, naquela época, não tivesse a mesma duração de
vida, entre aspas: ela era eminentemente mais longa, em relação à sua escala de tempo.

Isso não se atém unicamente às circunstâncias ambientais, ou às circunstâncias magnéticas, mas bem mais,
aos efeitos das forças gravitacionais e da gravitação, sobre o princípio do uso e da finalidade de um corpo, e

da Consciência em meio a esse corpo.
Assim, existiu em tempos muito antigos, cuja memória lhes é perdida, e cujos traços arqueológicos

permanecem, em que o ser humano (assim denominado, hoje: “humano”) podia manifestar uma Consciência
que a morte não podia, em caso algum, apagar. 

A duração da vida do Veículo biológico, permitindo a experiência dessa vida, neste mundo, durava no mínimo 3
a 4 vezes mais tempo, em termos lineares, comparado a hoje.

Mas a diferença não é tanto a duração, ela está, sobretudo, na continuidade e napermanência da Consciência,
quer houvesse um corpo presente sobre esta Terra, ou quer não houvesse corpo presente nesta Terra: isso é

denominado a ‘multidimensionalidade’.

***

A multidimensionalidade corresponde a não interrupção da Consciência, sobre este mundo como em qualquer
Mundo, como em qualquer Dimensão, como em qualquer Corpo.

Existe, de fato, para cada Consciência, a possibilidade de viajar livremente, passando pelo Coração, de Corpo
em Corpo, de Dimensão em Dimensão, de Sistema Solar em Sistema Solar, tudo isso, em uma simultaneidade

de tempo.
Isto ainda lhes é desconhecido, sobre esta Terra, devido ao princípio de falsificação e de amputação.

A cura visa, portanto, apenas restabelecer uma harmonia, em meio a um espaço e um tempo efêmeros,
concernentes à vida e à sobrevivência desse corpo.

Foi dito, muitas vezes, e em particular, pelo Arcanjo ANAEL, que não existe doença em meio aos Mundos



Unificados, muito simplesmente por que não existe o princípio de resistência ou de oposição.
Permitindo, mesmo nos Espaços de carbono, desfrutar de uma corporeidade densa, podendo durar por um

lapso de tempo que lhes pareceria infinitamente longo.
A Consciência é livre para deixar, de maneira temporária ou definitiva, um corpo (qualquer que ele seja: de

carbono, de silício, ou outro).
Permitindo, então, uma regeneração, um Renascimento, sem que haja jamais a menor interrupção da

Consciência.  
É a interrupção da Consciência, criada desde o zero, neste mundo, que foi denominada falsificação, ou, em

uma linguagem ainda mais falsificada: a queda.
 Nunca houve queda: houve um confinamento.

 A culpabilidade da queda, ou do pecado original, é uma invenção daqueles que falsificaram este mundo.

***

Assim, chamar, em seu ser, a Cura no sentido da Luz, não pode, em caso algum, acompanhar-se desse
princípio de ilusão e de falsificação, interrompendo a Consciência.

O Renascimento e a Cura, para Ser em Vida, é o retorno à simultaneidade da Consciência, o fim da ruptura de
continuidade da Consciência.

Permitindo a esta restabelecer-se em sua multidimensionalidade, não atribuída a esse corpo, e, contudo,
presente nesse corpo.

É evidente que as Transmutações colocadas em operação pela Cura, e Ser em Vida, tais como elas são
aplicadas atualmente na Terra (pelo seu Apelo, pelo Apelo da Terra, e pela retribuição da Ação da Graça),

implicam necessariamente uma mudança.
A essa mudança não concerne somente a um aspecto Vibratório, em meio ao corpo (tal como poderia medir, o

que vocês chamam de radiestesia), mas bem mais, à modificação, sem medida comum, do que vocês
poderiam chamar de morte: o que vem não é a morte, mas é a Última Cura.

Essa Cura não se traduz pelo desaparecimento da Consciência, mas bem mais, pelo prosseguimento da
Consciência, pela amplificação da Consciência, e sua capacidade para se desenvolver, em qualquer Corpo,

em qualquer Espaço, em qualquer Tempo e em qualquer Dimensão.

***

A Ascensão (ou Translação Dimensional) os faz passar de um confinamento, limitado pela presença neste
mundo, e pela morte, significando a presença no astral.

Isso os faz passar, então, de uma alternância a uma continuidade.
De um processo onde o fim está inscrito, desde o que vocês chamam de nascimento, a um processo em que

a palavra fim não quer dizer nada, e não significa nada, jamais.
  Não existe mais o início, assim como não existe mais o fim.

A característica da Consciência Liberada, além do confinamento humano, é, justamente, a sua continuidade.
E, justamente, a sua capacidade para não mais ser limitada, nem pelo quadro da encarnação, nem pelo quadro

da morte, nem por qualquer quadro que seja, dependendo de uma autoridade exterior à sua.
A Liberdade, em meio aos Mundos Unificados, não é um espaço inscrito entre duas paredes, mas

corresponde, realmente, ao que isso quer dizer: ou seja, que há a possibilidade, para a Consciência, de não
mais ser afetada por qualquer problemática, de não mais ser afetada por qualquer fim, e nem mesmo por

qualquer início.
Isso representa uma diferença essencial. 

Mas o corpo no qual vocês estão é um suporte Vibratório: a Consciência está aí ligada e, geralmente,
confinada, fazendo com que, na vida comum dos humanos, haja ainda, para a maioria de vocês, uma

identificação da Consciência com o próprio corpo.

***

A tomada de distância desse corpo não é possível por um ato da consciência ordinária, nem mesmo por um
ato da vontade, mas só pode ocorrer em seguida ao que foi longamente denominado pelo Arcanjo ANAEL, o

Abandono à Luz, e em seguida, o Abandono do Si.
Todavia, esse corpo, tal como vocês o conhecem (qualquer que seja sua precisão e seus lados maravilhosos),

pela ressonância de cada uma de suas partes com o arquétipo correspondente, não pode permitir uma
continuidade da vida, no sentido em que vocês a entendem: o que está limitado deve tornar-se ilimitado, o que

está privado de Luz deve tornar-se Luz.
As zonas de Sombra vão desaparecer em totalidade.



O próprio princípio de confinamento, como eu lhes disse, estando inscrito tanto em meio à célula como em
meio ao cérebro, eles devem, eles também, desaparecer, para deixar lugar ao Único, para deixar lugar à

multidimensionalidade, à Realiança, e enfim, sobretudo, à ausência de fim e ausência de início. 
É neste sentido que o que acontece em vocês, como sobre este mundo, é realmente chamado de

Ressurreição, e de Renascimento: trata-se de uma regeneração total do que vocês São, além da consciência
limitada, inscrita entre o nascimento e a morte.

O que vem não é a morte: é o fim do modelo perecível e transitório, o retorno ao Infinito, o retorno ao Absoluto.
Se tal for o seu desejo.

E o retorno, sobretudo, a uma Consciência totalmente Livre (de qualquer forma, de qualquer corpo, de qualquer
Dimensão), que não pode mais ser confinada em meio a um sistema (nem planetário, nem solar), de qualquer

maneira que seja.

***

No que diz respeito a esse processo de Transubstanciação, de regeneração, de um Éter não alterado, as
palavras lhes foram dadas numerosas vezes.

Meu objetivo é, simplesmente, colocá-los em ressonância com a parte a mais íntima, a mais profunda, e que
jamais pôde ser alterada (pelo trabalho de certas Entidades de Consciência, desde os tempos da falsificação

da Terra).
Esse lugar situa-se, evidentemente, no meio do seu peito, e é chamado de Coração.

 Não o coração bomba, tal como vocês o definem neste mundo, mas o Coração, enquanto centro do Centro.
Quer dizer esse espaço, que, para vocês, é virtual, que permite ser um Ponto, não unicamente de

basculamento ou de Reversão, mas justamente, o Ponto Central onde se efetua, no final, o conjunto das
Reversões que vocês talvez vivenciaram (seja no nível do Triângulo de Fogo, seja no nível da alma, seja no

nível da Passagem da Garganta, seja no nível do nascimento da Onda da Vida).
O conjunto dos processos que deviam viver-se, ou que foram vividos por vocês, corresponderam a uma

sucessão de Passagens e de Reversões.
Esta Reversão é a Última Reversão.

Ela os faz descobrir o que foi chamado de Coração do Centro, ou o coração do Coração, ou o centro do
Centro.

Esse Ponto, que vocês denominariam virtual, é o lugar onde se resolvem todos os antagonismos, e é o lugar,
também, onde se restabelece a multidimensionalidade.

***

Estamos perfeitamente conscientes e lúcidos de que numerosos seres humanos, ainda sobre esta Terra, não
encaram diferentemente a vida do que a eles conhecem como inscrita em uma memória da humanidade, como

presença, aqui, sobre este mundo, entre o nascimento e a morte.
Nós estamos perfeitamente lúcidos e conscientes da ação da Luz Vibral, no conjunto dos seus componentes,

sobre um corpo de carbono.
Muitos de vocês, engajados em um processo de elevação Vibratória, de abertura da consciência, de

Realização do Si, ou do estado Absoluto, contribuíram para elevar, em certa medida, o nível Vibratório
planetário, permitindo um acolhimento da Luz, e da Cura, que eu chamaria de real e Última, possível.

Contudo, entre o conjunto dos seus Irmãos e Irmãs, assim como o conjunto das presenças conscientes sobre
este mundo, existe, frequentemente, uma inadequação entre esse corpo físico e a multidimensionalidade, tanto

mais se o Coração Centro não foi finalizado, tanto mais se o que vocês chamaram de Coroas Radiantes não
foram ativadas. 

Isso não significa, no entanto, um processo de morte, mas sim, o desaparecimento deste mundo, e o
desaparecimento total de todos os sistemas, alterados e falsificados, tendo prevalecido, sobre esta Terra,

desde mais de 320.000 anos.
Isso irá se traduzir pelos mecanismos de ajustamentos finais, que ocorrerão no momento em que a Terra tiver

decidido, mas, contudo, inscritos em quadros astronômicos precisos, ligados aos Ciclos que este Sistema
Solar vive.

***

Assim, a melhor maneira, para permitir à consciência (qualquer que seja o seu futuro) reencontrar a sua
multidimensionalidade, é parar, de maneira temporária, os mecanismos da gravidade e, portanto, a submissão
desse corpo às forças de confinamento, permitindo, durante um lapso de tempo extremamente curto, viver os

últimos ajustamentos, preparando o seu destino final.
Não pode haver, nesse processo que se desenrolará no momento oportuno, a menor ocultação da

Consciência: não a Consciência que vocês conhecem, linear, mas a Consciência que vocês têm, além da



armadilha em meio a este sistema.
Existe, portanto, não uma reativação de memórias no sentido em que vocês poderiam entendê-lo (sobre o
conjunto das lembranças das suas vidas passadas, em meio à falsificação), nem mesmo o despertar de

memórias, ligadas às suas vidas em outros sistemas Solares (isso se seguirá depois): trata-se, realmente, de
uma regeneração total do coração do Coração, passando, como isso lhes foi enunciado, pela síntese de um
Corpo de Estado de Ser e de um novo Corpo Etéreo, onde a marca do Fogo não pode ser falsificada, nem

alterada.
A Consciência que vocês têm, no momento atual, viverá um estado, mais ou menos pronunciado, de Beatitude.
É claro, aqueles entre vocês que não estão prontos (por sua atividade pessoal, em meio à personalidade e o

ego) para se reencontrarem imóveis, em Luz, aceitarão muito mal. 
Mas não há outra solução, nem alternativa, senão realizar o Ponto de Reversão final, no coração do Coração, no

centro do Centro, de maneira sincrônica, para a maior parte da humanidade.

***

Assim, o processo se desenrolará, muito precisamente, três dias após o Anúncio de MARIA.
Ele coincidirá com certo número de eventos geofísicos, dos quais alguns começaram a ser abordados pelo

Comandante dos Anciãos (ndr: ver a intervenção de O.M. AÏVANHOV de 04 de Setembro de 2012) (1).
Eles correspondem à realidade.

Não será necessário crer no que veem os seus olhos, porque os seus olhos estão adaptados, como vocês já o
sabem, talvez, à Sombra deste mundo, mas absolutamente não à Luz.

Lembro-os de que os Anjos do Senhor, quando eles intervêm neste mundo, não veem vocês.
Eles são obrigados a recorrer a um artifício particular, permitindo a eles avistar vocês (ndr: ver particularmente a

intervenção de VELGAN de 27 de novembro de 2010) (2).
O melhor exemplo que eu posso dar, é que vocês não veem à noite, e, contudo, alguns animais veem à noite.

Vocês não veem na noite, mas vocês podem ver, na noite, com certos artifícios técnicos.
Assim como nós, Arcanjos, assim como o Conjunto da Confederação Intergaláctica dos Mundos Livres,

mantendo-se além da encarnação de carbono, mesmo Livre, nós não vemos o que vocês veem: o que nós
vemos é a sua Luz, a sua densidade, a sua irradiação, o seu brilho, a sua cor.

Os sistemas de Conhecimento não são, portanto, absolutamente os mesmos, nem mesmo sobreponíveis, nem
mesmo apreensíveis pelos sentidos comuns.

***

O processo denominado estase, é um processo de Cura, permitindo-lhes Ser em Vida, além de qualquer
limite, de qualquer encarnação em meio a um mundo falsificado.

É durante esse episódio particular, que se produzirá a reconexão com o que foi denominado, pela própria
FONTE, o Juramento e a Promessa (ndr: ver em particular a intervenção de A FONTE de 27 de julho de 2009)

(3).
Isso está em curso.

A Cura é, portanto, uma regeneração.
A Cura, para Ser enfim em Vida, é não mais limitar a Vida à encarnação e à morte e, tampouco, limitá-la à sua

contraparte astral.
Mas, sim, restituí-los à Verdade autêntica do que vocês São, além das limitações, justamente, desta

encarnação.

***

O futuro do corpo, quando vocês estiverem instalados no novo Corpo Etéreo, em meio ao Estado de Ser como
em meio à estase, não será, para vocês, algo que tenha alguma espécie de importância.

E nós consideramos, com a justa medida, que isso, para vocês, hoje nesta Terra, pode representar alguma
importância.

Tanto mais que muitos de vocês não têm a capacidade para verificar, por vocês mesmos, o Corpo de Estado
de Ser, e para viajar em meio às Dimensões.

Assim, então, os marcadores que foram comunicados pelos Anciãos, nestes últimos dias, e pelas Estrelas
(ndr: ver as intervenções de IRMÃO K de 31 de agosto (4), de SRI AUROBINDO de 1º de setembro (5), e de
SNOW de 1º de setembro de 2012 (6)), são, de algum modo, as referências que lhes permitem orientar-se no

desenrolar do processo de Renascimento e de Ressurreição.
No que diz respeito à noção de medo, ela apenas concerne, justamente, ao que é limitado, ao que acreditou

sê-lo, em meio a uma encarnação.



Da mesma maneira, quando vocês nascem neste mundo, vocês não têm nenhuma lembrança, nem dos seus
outros nascimentos, nem mesmo do que acontece em meio aos mundos intermediários, de uma maneira geral.
Sem falar mesmo do que são os Mundos Unificados, Liberados de qualquer dominação, e Livres de qualquer

confinamento.

***

Então, é claro, a Consciência deve, de algum modo, aclimatar-se de novo e reajustar-se.
É muito exatamente esse princípio que será colocado em operação no momento do Anúncio de MARIA.

É muito precisamente esse mecanismo alquímico que visará a transferência da Consciência, com ou sem esse
corpo de carbono, em um novo corpo, denominado Corpo Etéreo de Fogo, ou Corpo de 5ª Dimensão (se bem
que os destinos que são os seus, não são todos, simplesmente, essa 5ª Dimensão, nem mesmo a semeadura

da Nova Terra em seu novo domínio de eleição).
A Liberdade é e será total.

Somente, o momento da Transição, somente, o momento da estase, e os tempos que irão anteceder, de
maneira imediata, esse mecanismo, poderão ser encarados com dificuldade.

A maior parte das dificuldades depende da ignorância desses processos, da não vivência dos processos
Vibratórios, e, sobretudo, do medo do seu próprio fim.

Então, mais uma vez, o que desaparece, é bem o mundo, mas isso não é vocês.
O que desaparece, é uma faixa de frequências, mas isso não é a Vida que desaparece, uma vez que a Vida

aparece.

***

Certo número de metáforas e de imagens tem sido empregado, pelos Anciãos: vocês as conhecem
certamente melhor do que eu.

O que eu quero dizer, com isso, é que tudo dependerá, sempre, do seu ponto de vista.
 Tudo dependerá, sempre, da localização da sua consciência.

Vocês estão inscritos em uma história efêmera, denominada o nascimento e a morte?
Vocês estão inscritos em uma outra Realidade (mesmo sem conhecê-la, mesmo sem tê-la frequentado) que

está além de uma aspiração e do desejo?
Sua consciência já o sabe, mesmo que ela não tenha acesso aos estados multidimensionais.

Nós fizemos de modo que lhes seja possível nos contatar, que lhes seja possível entrar em ressonância
conosco, entrar em Comunhão e, assim, verificar a veracidade do que vocês vivem, para alguns. 

Desses encontros e dessas Comunhões, assim como das diversas maneiras de contato entre a sua Dimensão
e a nossa Dimensão, produz-se um processo de aclimatação, tornando mais suave (segundo seus termos

humanos) o processo da Deslocalização e da Transição.

***

Guardem bem que em nenhum momento, mesmo durante a estase, haverá ocultação da Consciência.
Dependendo do caso, a Consciência estará na Beatitude a mais total.

Em outros casos, ela estará consciente dela mesma, e dificilmente viverá isso como tranquilo, uma vez que não
haverá mais possibilidade de controle, nem do corpo, nem do mental, nem das emoções.

Contudo, mesmo através da recusa desse estado, há a prova da continuidade de uma Consciência.
Evidentemente, essa continuidade da Consciência se acompanhará de outros processos, que lhes serão

acessíveis a partir da data de 22 de setembro (ndr: data designada por MIGUEL e MARIA para o equinócio de
outono – ver as intervenções de 18 e 21 de agosto de 2012) (7 e 8).

Dando-lhes a ver, dando-lhes a Viver o que é a verdadeira Vida.
A verdadeira Vida não está em caso algum condicionada, por um corpo, por um limite, por um sentimento de

pertencimento ao que quer que seja, ou de posse do que quer que seja.
A Vida, em meio aos Mundos Unificados, não tem nenhuma necessidade, uma vez que tudo aí é atualizado em

permanência, além dos mundos de carbono: nada é um esforço.
Então, para vocês, dali onde nós estamos, mesmo se sua vida for a mais leve, eu posso lhes dizer que tudo é
um esforço: desde a densidade e o peso desse corpo, desde o confinamento em um corpo, mesmo falando,

do estado de Despertar, em que há, não obstante, um fim de separação, um fim de separatividade.
Mas mesmo nesse Despertar, mesmo se houver a perspicácia ou a Vivência real do Infinito, essa Última

Presença do Si não revela de modo algum o que é a verdadeira Vida, uma vez que não há
multidimensionalidade.



***

No entanto, a aproximação desses estados e a aproximação das suas experiências (que seja conosco, como
com vocês mesmos), significou para vocês a realidade do processo empenhado.

Bem além de nossas palavras, o aspecto Vibral e Vibratório, vivenciado nos diferentes setores desse corpo,
permitiu regenerar seus Órgãos Etéreos, que estão no primeiro camarote, eu diria, em relação à Ressurreição.
São, muito exatamente, os Pontos Vibrais que foram ativados durante os últimos meses, e que foram relatados,
amplamente, pelos Anciãos (ndr: ver em particular as intervenções de UM AMIGO de 18 de agosto de 2012, e

de RAM de 02 de setembro de 2012) (9 e 10).
Existe, no nível dessas Portas, a particularidade de fazer ressoar a Luz Vibral, as Partículas Adamantinas,
os Agni Deva, a Radiação do Ultravioleta, assim como a Irradiação vinda d’A FONTE e vinda de Sirius.

Isso lhes foi dado para fortalecê-los, Interiormente, e para prepará-los, Interiormente, para viver o que é para
viver, sem nenhuma dificuldade.

De sua capacidade para se estabelecerem no Alinhamento da Última Presença, ou do Absoluto, decorre a sua
capacidade para viver a Transmutação final, e a Transubstanciação desse corpo, pela Luz, sem nenhuma

dificuldade.

***

A rapidez da colocação nesse estado particular, correspondendo ao Juramento e à Promessa, depende da sua
capacidade para se deixarem atravessar pela Onda da Vida.

A fim de não serem confrontado, nos momentos iniciais do Apelo de MARIA, ao que eu chamaria de suas
próprias Sombras, que poderiam, naquele momento, tentar limitar e frear (o que, é claro, é impossível) o

processo de Transubstanciação.
Evidentemente, isso não será o mesmo para o conjunto da humanidade, porque, naquele momento, realizar-se-

á, além de qualquer noção punitiva ou de “julgamento final”, simplesmente, o face a face consigo mesmo.
Não em um objetivo punitivo, do que quer que seja, mas simplesmente, permitindo-lhes reajustar, ou não, a sua

Consciência, à nova Liberdade.
Nós estamos conscientes de que muitos seres humanos não podem conceber uma existência fora de um

corpo, e fora da matéria.
Nós estamos perfeitamente conscientes de que os fragmentos e resquícios que concernem ao Sistema de

Controle do Mental Humano, em vocês como sobre o conjunto da Terra, criaram marcas profundas de
confinamento, assim como medos, tendo às vezes dificuldade em se deixar dissolver pela Luz.

E, contudo, não há alternativa.

***

O conjunto de preconizações que lhes foram dadas por alguns Anciãos, nos últimos meses, visa fazê-los
aceitar, e, sobretudo, viver os processos que se desenrolam agora.

A Cura é simplesmente ser Liberado, na totalidade, das contingências materiais ligadas ao confinamento.
Isso não é deixar a vida, mas é entrar na Vida.

É enfim deixar, e eu empregaria, para isso, palavras pronunciadas por alguns humanos, tendo acessado a Luz,
quando em uma experiência de morte iminente: muitos dizem que, quaisquer que sejam as circunstâncias do

seu retorno nesse corpo, é nesse corpo que se sentem mortos, mesmo se sua consciência é livre. 
Esse corpo é, no entanto, um Templo.

É a limitação desse corpo, em suas capacidades para viver o centro do Centro (ou o coração do Coração), que
criou o sentimento, regressando em meio a esse corpo (após ter vivido, mesmo, uma liberdade relativa), de

penetrar em algo de estreito, de limitado, de frio e de morto.
É a Consciência que jamais morre.

São os Corpos multidimensionais que jamais morrem.
Os corpos em estrutura de carbono, mesmo no que é denominado 3ª Dimensão Unificada, apresentam um

limite, devido, justamente, às forças de resistência, e apesar da conexão com A FONTE.
Mas as durações de vida não são absolutamente as mesmas, e a continuidade da Consciência é assegurada.

***

Assim, a Cura para Ser em Vida, não é a fuga deste mundo, mas sim a Realização, em meio a este mundo, tal
como isso ocorre agora, do que vocês São, em Verdade, além de qualquer limitação de consciência.

No momento, isto pode parecer, para muitos de vocês, como angustiante, perturbador, nos momentos de



reflexão do mental, diante da incerteza, diante do Desconhecido, diante mesmo da prova da existência de
nossas Presenças.

É claro, há, pela limitação desse corpo, e da consciência limitada que o habita, uma dificuldade para conceber,
perceber, imaginar, sonhar, que isso seja Verdadeiro.

Mas, no entanto, vocês não duvidarão mais, no momento do Juramento e da Promessa.
A única preparação (que foi conduzida, para alguns de vocês, desde anos), foi destinada, além da semeadura

da Luz sobre a Terra, do Ancoramento da Luz sobre a Terra, a prepará-los para viver esses momentos.

***

Assim, é-lhes necessário regozijar-se.
É claro, se existirem apegos ou inquietações ao que quer que seja, ou a quem quer que seja, isso

representará, é claro, um freio, em vocês.
Esse freio não resulta senão da inquietude e do medo, que isso seja carregado por vocês mesmos, por seus

ascendentes e descendentes, sobre as circunstâncias de sua vida.
Mas a partir do instante em que a Promessa e o Juramento forem estabelecidos, para aqueles de vocês tendo
vivenciado ao menos uma das Coroas Radiantes e, sobretudo, para aqueles que vivenciaram a totalidade dos

processos, isso representará uma simples formalidade.
E, sobretudo, a ocasião de uma grande alegria, de uma grande abertura e, efetivamente, de um grande

renascimento.
Isso está perfeitamente orquestrado.

A preparação destes tempos foi realizada em tempos, para vocês, extremamente longos.
Não para as suas vidas, mas para aqueles que, em meio aos Universos Unificados, colocaram em operação o
Amor o mais puro, a Luz Vibral a mais autêntica e a mais adequada à FONTE, para permitir-lhes realizar esse

salto Dimensional.

***

Tudo o que lhes aparecerá como sentimento de perda, sobre esta Terra, tudo o que lhes aparecerá, com os
olhos da carne, como formas de destruição, não representa simplesmente senão o fim da ilusão, senão o fim

dos pretextos, e, sobretudo, o fim do confinamento.
Não vejam aí nada mais.

Eu terminarei estas palavras, lembrando-os a frase do Comandante (ndr: O.M. AÏVANHOV) que tanto a
pronunciou para vocês: o que a lagarta chama de morte, a borboleta chama de nascimento.

Deste princípio, a partir do momento em que a lagarta compreende que ela se torna borboleta, e o aceita, não
existe nenhuma problemática a resolver. 

A partir daquele momento (aquiescer e vivenciar na Consciência), tudo se desenrolará segundo um programa
pré-estabelecido, que corresponde à Inteligência da Vida, à Inteligência da Luz, enfim reencontrada, enfim

regenerada.

***

Não esqueçam tampouco que, enquanto Arcanjo da Cura, eu posso também, ao seu apelo sincero do Coração,
emitido do coração do seu Coração, manifestar-me para vocês.

Não para trocar palavras, mas, sim, para que a minha Presença seja, por sua vez, um bálsamo vivificante, e um
encorajamento para viver o que vocês têm a viver, concernente à sua Ressurreição.

Vivamos, juntos, em meio a este espaço, um momento privilegiado.

... Compartilhando a doação da Graça ...

Eu sou RAFAEL Arcanjo, Arcanjo da Cura, e eu estou em vocês, como vocês estão em mim.
Eu rendo Graças ao que vocês São.

Até mais tarde.

************
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Eu sou RAFAEL, Arcanjo.
Bem amados Filhos do Um, eu venho me expressar e irradiar, enquanto Arcanjo da Cura.

Permitam-me, em um primeiro momento, Comungar, a vocês e em vocês, antes de me expressar.
Eu me dirijo a todos vocês, inscritos em um corpo de carbono, quanto à sua consciência.

Corpo de carbono que vocês sabem perecível, falível e efêmero, em meio às leis falsificadas nomeadas Ação
/ Reação, Bem / Mal, ou Karma.

Tudo o que é perecível, tudo o que esqueceu a sua conexão com A FONTE, está sofrendo.
Toda doença, toda desordem, todo mal-estar ou desconforto (inscritos na consciência deste corpo), é apenas

o resultado da colocação em aplicação da Ação / Reação.
Não pode existir, de nenhuma maneira e de nenhum modo, possibilidade de erradicação do sofrimento, em
meio a esta lei, porque todo sofrimento, e vocês sabem disso, é substituído por outro sofrimento, por outro

mal-estar, outro desconforto.
Muitos de vocês, tendo acedido ao Si e à Unidade, puderam observar o abrandamento dos sofrimentos e das
diversas feridas, sem, no entanto, poder fazer desaparecer, na totalidade, esta noção de sofrimento que está

inscrita em todo corpo de carbono, cortado d’A FONTE.

***

O sentido da minha Presença entre vocês, antes do encontro com o Arcanjo MIGUEL, inscreve-se na
explicação e na vivência da eliminação de todo sofrimento.

A lei de Ação / Reação faz com que (para o corpo que vocês habitam, assim como para a consciência limitada)
a única origem para o sofrimento seja, então, a reação a uma manifestação dolorosa.

 Que esta reação se situe na química, que esta reação se situe na Consciência, ou que ela se situe no nível do
que vocês nomeiam Corpos Sutis, quaisquer que sejam, as leis deste mundo obrigam a recorrer a uma lógica,

seja química, energética ou ligada ao Espírito encarnado.
A aplicação da Ação / Reação permite limitar e fazer desaparecer um determinado sofrimento e leva, então, a

uma Cura possível, referente a um acometimento, qualquer que seja.
Qualquer acometimento deste corpo de carbono, qualquer acometimento desta consciência limitada, será

sempre, em última análise, apenas o resultado de linhas de resistência ou de linhas de predação tendo existido
em um desenrolar linear do tempo, referente ao passado deste corpo ou ao passado de outros corpos, nos

quais vocês experimentaram a encarnação.
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A solução fornecida, qualquer que seja o caminho escolhido, põe fim a um problema, mas jamais irá eliminar o
conjunto dos problemas, devido à falibilidade, devido à efemeridade e ao perecimento deste corpo, porque

inscrito na Ação / Reação.
Quaisquer que sejam as explicações, quaisquer que sejam os meios aplicados, eles sempre estarão inscritos

na Ação / Reação e nunca na Ação da Graça.

***

A Ação da Graça resulta da redescoberta do estado de Graça, assim como da vivência da Graça, permitindo
transcender e escapar à lei de Ação / Reação, e estabelecer-se na lei da Graça, lei dos Filhos da Lei do Um,

que isso seja na Unidade, nesses estados finais ou no Absoluto.
O que se manifesta, sobre esta Terra (e que irá se manifestar de maneira cada vez mais evidente), em vocês

como ao redor de vocês, assim como sobre a Terra e como no Céu, vem pôr fim à Ação / Reação,
substituindo-a pela lei da Graça.

Tudo o que é resistência, a partir do instante em que vocês ali se opõem a uma química, a uma consciência, a
uma explicação, apenas faz, em última análise, equilibrar esta linha de resistência, fazendo-a, na aparência,

desaparecer deste corpo, como desta consciência limitada.
Mas não existe possibilidade de erradicação e, portanto, de eliminação do sofrimento.

O sofrimento resulta (além da linha de resistência envolvida em tal afecção) e somente, em última análise, da
ruptura da imortalidade, da ruptura da Consciência Eterna, do confinamento, do isolamento, e do

desconhecimento do que vocês São.

***

A partir do momento em que vocês descobrem o Eu Sou, o Eu Sou Um, e o Absoluto, o que é chamado de
Ação / Reação não pode mais manter a sua Ação ou a sua Reação, tanto neste corpo como nesta consciência

limitada dependente deste corpo.
A Ação Micaélica, a Ação total da Luz d’A FONTE, vindo cumprir o Juramento, permite considerar a Cura

definitiva de qualquer resistência, de qualquer alteração da Lei do Um.
Para isso, é evidente que a consciência deve cessar de funcionar segundo esse princípio de Ação / Reação.
Muitos humanos tendo sido encarnados e, hoje, fazendo parte das Assembleias da Luz, falaram-lhes de uma
série de Elementos referentes ao fim de toda resistência, ao fim de toda predação, e do retorno a uma outra

Dimensão, Liberada e Livre, inscrita sob a égide da Lei da Graça que é Liberdade e Liberação.
No que se refere a este corpo que vocês habitam, no que se refere à parte limitada e efêmera do que vocês
São, presente e inscrita na sua realidade tridimensional, ela deve permitir a Ação desta Luz, a Ação do Amor.
Para isso, e vocês se dão conta por vocês mesmos, é indispensável permanecer tranquilo, não reagir, não

buscar uma reação a um sofrimento.
Isso requer um aprendizado, pelo fato desta novidade, para vocês, nesta consciência limitada, do retorno da

Luz, na totalidade.
Isso recorre à sua própria experiência e não a qualquer crença.

***

Deixar agir a Luz, pelo Abandono à Luz (e, possivelmente, pelo Abandono do Si), irá permitir-lhes constatar, por
vocês mesmos, pela experiência, que as zonas de resistência, as zonas de sofrimento, desaparecem

sozinhas, a partir do momento em que vocês aceitarem nada fazer.
Isso irá se tornar cada vez mais evidente para a sua consciência.

O acometimento da integridade física ou psíquica que poderia aparecer em qualquer corpo desta Terra,
durante o período indo da intervenção de MIGUEL até o solstício de inverno [de verão, no hemisfério sul], irá
permitir-lhes Liberar toda resistência, pela não ação, pelo Amor, pela Paz (ndr: de 22 de setembro até 21 de

dezembro de 2012).
Se algumas formas de carbono (a sua ou aquelas que lhes são conhecidas) chegarem a manifestar

resistências mais fortes, e, então, sofrimentos mais fortes, ser-lhes-á conveniente reposicionar-se, porque toda
manifestação de resistência, de sofrimento, presente desde esta data, apenas fará traduzir, em vocês, a

manifestação da expressão das suas próprias resistências, das suas próprias linhas de predação, dos seus
próprios confinamentos.

A Ação da Luz Vibral não é, obviamente, fazer mal, mas simplesmente iluminar, às vezes de forma violenta, o
que deve sê-lo, no nível das últimas zonas de Sombra, deste corpo ou da sua consciência limitada.

***



A experiência que é para viver, o que é para realizar, vai permitir-lhes observar claramente, pela Transparência
e pela Humildade, o que irá se desenrolar, neste corpo e nesta consciência limitada, no contexto das

operações em andamento, dentro de poucos dias, pela própria Luz.
É, portanto, desejável redefinir as suas estratégias de adaptação, referentes a este período limitado de tempo,

no qual a Cura, total e definitiva, irá ocorrer.
Qualquer resistência ocorrendo neste corpo irá deixá-los a escolha de agir segundo o contexto da Ação /

Reação, mas, muito mais, de maneira fácil e evidente, se vocês aceitarem isso, pela Ação da Graça.
A Ação da Graça não é uma ação, e menos ainda uma reação, é, justamente, o Abandono do Si e o Abandono
à Luz que irão permitir verificar (no seu corpo, como na sua consciência limitada) a ação e a eficácia da Luz, de

longe superior à Ação / Reação.
Isso não impede, nos momentos em que os Elementos irão agir em vocês, segundo as modalidades que lhes
são próprias, de verificar, por vocês mesmos, a diferença entre a Ação / Reação (que a sua reação recorra à

química, à energia ou aos diferentes envelopes sutis) em relação à eficácia da Ação da Graça.
Caberá a vocês, através dos sinais e dos sintomas (que alguns lhes foram definidos pelo Comandante), ver,

em vocês, claramente, onde vocês se situam: na Ação / Reação ou na Ação da Graça (ndr: intervenção de O.M.
AÏVANHOV de 02 de setembro de 2012) (1).

Não haverá meia-medida: o que resiste (em vocês, como sobre a Terra) será definitivamente eliminado pelo
conjunto dos Elementos Liberados da Terra, nomeados Cavaleiros do Apocalipse.

Esses Elementos ativam, sobre a Terra, o Som.
Evidentemente, também, em vocês, o mundo sendo apenas uma projeção da sua própria consciência.

A partir do momento em que vocês fizerem a experiência, formal e evidente, da diferença entre a Ação /
Reação e a Ação da Graça (porque ela irá se desenrolar no seu próprio campo de experiência, nomeado o

corpo e nomeado a consciência limitada), tornar-se-á, para vocês, cada vez mais evidente que a Luz é Cura, a
partir do momento em que vocês aceitarem representar a Transparência, tornar-se Transparente e não querer

se opor à Ação da Luz.

***

As manifestações (que isso seja deste corpo, como desta consciência limitada) estão aí apenas para chamar a
sua Atenção e decidir, em meio à sua Consciência Eterna, qual tipo de Intenção vocês irão emitir, permitindo-

lhes, de maneira formal, definir-se, identificar-se, em meio a esta forma limitada, enquanto Ser ilimitado ou não.
A vivência da sua experiência (em função, é claro, da parte dos Elementos presente em vocês, resistente ou

não no seu aspecto limitado), também, irá traduzir, para vocês, a capacidade para ver cada vez mais claramente
e, ainda uma vez, para posicionar-se, sem qualquer dúvida possível, na Cura, na eliminação de todo sofrimento.

Isso não significa, segundo a sua lógica humana, que uma enfermidade ou um problema irá desaparecer
instantaneamente, mas vocês irão constatar por vocês mesmos que, qualquer que seja o problema, qualquer

que seja a persistência de uma dor ou de um mal-estar ou de uma enfermidade, vocês tornar-se-ão capazes de
se distanciar de todo sofrimento percebido, de todo sofrimento real.

Como ocorreu para muitos de vocês tendo aplicado o princípio da refutação, foi-lhes possível identificar a Ação
do seu próprio mental como exterior ao que vocês São.

O mental podia continuar a se manifestar, sem, entretanto, perturbar o que vocês São, na Verdade.
Isso será o mesmo, quaisquer que sejam os sinais deste corpo, quaisquer que sejam os sinais da consciência

limitada.
Este aprendizado, durante este período de tempo é, eu diria, fundamental e capital para permitir-lhes ajustar-se

ao que vocês São, além de toda crença.
 Qualquer manifestação parecendo indicar um acometimento, qualquer que seja, mesmo entre o que vocês

poderiam nomear os mais graves, envolvendo um prognóstico vital ou envolvendo um sofrimento extremo, irá
permitir-lhes definir-se e observar, por vocês mesmos, onde vocês se situam em relação ao sofrimento, em

relação à Cura, em relação ao corpo, como em relação à consciência limitada.
A identificação a isso significa, portanto, resistência à Eternidade.

A desidentificação disso significa entrar na Morada da Paz Suprema onde nenhum sofrimento pode vir
perturbar o que vocês São, na Verdade.

***

Dessa maneira, o seu desenrolar e a sua história pessoal correspondendo a esses tempos particulares, irão
propiciar-lhes uma ocasião única de se posicionar e de definir além deste corpo, além desta consciência

limitada e além de toda causalidade.
Isso representa a Última experiência levando-os a estabelecer-se no que vocês São, além de toda Ilusão, se

tal for a sua Verdade, se tal for a sua escolha, e se tal for a sua Realização.
Independentemente do tipo de manifestação (corporal ou mais sutil), o conjunto dessas manifestações,

quaisquer que sejam a sua localização e a intensidade, qualquer que seja, segundo a sua escala de valor, a



gravidade, irão levá-los a se colocar a questão da sua Eternidade e a se colocar a questão: “quem você é?”.
Através desse questionamento, e da resposta obtida pelo efeito sobre o corpo ou sobre a parte limitada que

está sofrendo, vocês irão se ajustar à sua própria Eternidade.
As minhas palavras terminam aí.

Eu abro, com vocês, um espaço de questionamento se, entretanto, vocês não tiverem compreendido
perfeitamente as palavras que eu pronunciei.

***

Pergunta: tentar se curar com os cristais é uma reação?

Sim, mas praticar esta experiência irá permitir-lhes ajustar-se, da melhor forma, definindo o que ocorre pela
ação das estruturas cristalinas, em comparação com o que irá ocorrer pelo Abandono do Si e pelo Abandono à

Luz.
As duas experiências irão permitir-lhes viver a realidade do que é a Ilusão e a realidade do que é a Cura.

***

Pergunta: qual deve ser a atitude dos profissionais de saúde?

Filho da Lei do Um, o que eu falei refere-se a cada um, frente a si mesmo.
Aqueles que trabalham em meio a atos de cura, quaisquer que sejam, nada tem a mudar em relação a isso.

Eu falo de vocês, individualmente, e de vocês com vocês sozinhos.
As relações com o outro, em um ato visando limitar o sofrimento e trazer uma cura pela Ação / Reação, refere-

se apenas ao outro, mesmo se vocês forem aquele que tem este conhecimento permitindo aplicá-lo.
Vocês não podem decidir pelo outro.

Vocês não podem Curar o outro pela sua própria experiência da Luz.

***

Pergunta: em caso de sofrimento físico intenso, como se Abandonar à Luz?

Isso foi definido de múltiplos modos, durante esses últimos meses.
Isso não é uma prática.

Isso é um estado de confiança (absoluta, total e irreversível) na Luz.
Enquanto existir um sofrimento físico, eu repito: há resistência.

Isso não deve ditar qualquer culpa, nem mesmo uma responsabilidade, mas, sim, mostrar onde vocês estão,
em relação à Luz, e a distância que lhes resta a descobrir.

As circunstâncias específicas e excepcionais que começam a partir da intervenção de MIGUEL, irão lhes
propiciar, de algum modo, esta compreensão e esta vivência, muito mais fáceis do que até agora (ver a

intervenção de 22 de setembro de 2012) (2).

***

Pergunta: você fala de distância a percorrer enquanto nos é dito que não há caminho.

Exatamente, mas eu me dirigia à sua personalidade que se expressa, que, ela, considera que há uma distância.
Se não, do que você iria sofrer?

***

Pergunta: e sobre as doenças relacionadas com a idade, como os reumatismos?

Eu digo de novo o que eu disse: no Abandono à Luz e no Abandono do Si, quaisquer que sejam a dor e o
sofrimento, colocar-se no nível do Ilimitado põe fim à ação do sofrimento no corpo, como na personalidade.



Isso não quer dizer que uma articulação, nesse caso específico, vai se regenerar, mas ela não irá mais afetar,
no nível dos sinais apresentados: a própria consciência da dor irá desaparecer.

Não haverá melhor prova final do que vocês São.

***

Pergunta: a ausência de sinais físicos confirma a obtenção de certo nível de Abandono?

A partir do dia 22.
Antes, não (ndr: 22 de setembro de 2012).

Vocês certamente têm conhecimento, entre os seus próximos, com corpo físico em bom estado, com
consciência limitada parecendo em bom estado, de que eles estão, no entanto, trabalhando de maneira

contrária à Luz.
Esse não será mais o caso depois do dia 22 e, consequentemente, o que lhes será dado a viver, a ver e a

experimentar, irá mostrar (obviamente, se vocês ainda não forem Absoluto em meio a uma forma) o que pode
existir como resistência ou predação, em vocês.

***

Pergunta: haverá, então, mais mortes associadas a doenças repentinas?

A ativação da Liberação pelos Cavaleiros do Apocalipse (ou Elementos Arquetípicos) já se reflete, sobre esta
Terra, por vários sinais visíveis, traduzindo-se, para vocês, pelo que vocês chamam de poluição do ar, poluição

do céu, movimentos da Terra, aparecimento de vírus, aparecimento de doenças.
A modificação do manto terrestre acompanha-se de uma fragilização da zona do chakra do Coração para

aquele que não está pronto para Abandonar o seu Coração, para Abandonar o Si, e para se Abandonar à Luz.
É então, naturalmente, evidente que muitas manifestações, ligadas a causas do próprio sofrimento, serão cada

vez mais aparentes e evidentes.
Como isso foi denotado, os Elementos não poderão ter, sobre vocês, qualquer ação, a partir do momento em

que vocês estiverem Abandonados à Luz e a partir do momento em que vocês Abandonarem o Si.
Somente as resistências, somente as predações, irão causar problemas.

Não se esqueçam, por outro lado, de que nesta fase específica, começaram os mecanismos de Ascensão,
não se referindo, de forma alguma, ao que é limitado e efêmero, em todo caso para as formas de vida tendo

decidido conscientemente deixar este efêmero, qualquer que seja o agente (geofísico, cósmico, viral ou outro).
A expressão violenta de algumas resistências irá agir, como vocês o observam sobre esta Terra, por

manifestações de violência ligadas às crenças persistindo nas ilusões.
Isso não é a expressão da Luz, mas, sim, a Reação à Luz, induzida pelas crenças.

***

Pergunta: pode ali haver reações da ordem do mental, do psíquico?

Plenamente.
Haverá resistência ou Abandono.

A resistência, qualquer que seja, não poderá mais se acomodar em uma opacificação e em um desvio da
evidência.

O que significa que tudo o que estava escondido, nesse nível, mantido sob forma de ódio ou de violência
Interior, irá se manifestar no exterior.

Tudo o que foi explicado a vocês, tudo o que lhes foi dado como último ensinamento sobre os diferentes
Yogas (posturas, gestos, práticas), não foi feito para curar ou para se opor, mas, sim, para favorecer o
estabelecimento do Abandono e a compreensão das experiências pessoais que vocês terão de viver.

O trabalho que vocês realizaram, em escala coletiva e individual, permitiu limitar este período à sua mais
limitada expressão temporal.

Mas é preciso passar pelo buraco da agulha.

***

Nós não temos mais perguntas, nós lhes agradecemos.



***

Bem amados Filhos da Lei do Um, compartilhemos um momento de Comunhão e, se vocês o desejarem, de
Fusão, Juntos.

... Compartilhamento da Dádiva da Graça ...

Eu sou o Arcanjo RAFAEL e eu saúdo, em vocês, a Beleza da sua Eternidade.
Até logo.

************
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