AURA PROTETORA

Na Ordem Rosacruz ensina-se os seus discípulos a formarem uma
aura protetora perfeitamente invulnerável contra qualquer influência
maléfica que lhes seja consciente ou inconscientemente dirigida. Ela
constitui um verdadeiro escudo do corpo, da alma e do Espírito, pois
se baseia na criação de uma luz harmoniosa, da radiação branca do
Espírito, que afirma assim o seu poder absoluto sobre todas as coisas.
Nada pode atacar a luz!
Quando se sentir deprimido ou afetado negativamente feche os olhos
e imagine uma esfera de luz clara e brilhante envolvê-lo, cheia de
intensidade, e rodeá-lo de proteção. Ao sentir-se forte e seguro,
perfeitamente consciente da sua força interior, não deixe de recordar
as palavras de um Mestre: "dos Ensinamentos Esotéricos, o mais
elevado e profundo é aquele que sublinha que a luz branca nunca
deve ser utilizada para atacar, ou para fins pessoais, mas que pode,
no entanto, ser usada por todos os que, em qualquer momento,
necessitam de se proteger contra influências psíquicas adversas,
independentemente daquelas que as exercem. É a armadura do
espírito e pode perfeitamente ser utilizada dessa forma sempre que
seja necessário." Também o fogo da presença de Cristo tem infinito
poder. Invoque esse auxílio, quando sentir presenças indesejáveis,
pedindo ao Cristo vivo que o rodeie do Seu Fogo.

A Fraternidade Rosacruz e Sua Missão
A Fraternidade Rosacruz Max Heindel não é uma seita ou organização religiosa, mas
sim uma grande Escola de Pensamento. Sua finalidade precípua é divulgar a
admirável filosofia dos Rosacruzes, tal como ela foi transmitida ao mundo por Max
Heindel, escolhido para esse fim pelos Irmãos Maiores da Ordem Espiritual.
Seus ensinamentos projetam luz sobre o lado científico e o aspecto espiritual dos
problemas relacionados à origem e evolução do homem e do Universo. Tais
ensinamentos, contudo, não constituem um fim em si mesmo, mas um meio para o ser
humano tornar-se melhor em todos os sentidos, desenvolvendo assim o sentimento de
altruísmo e do dever, para o estabelecimento da Fraternidade Universal.
O fim a que se destina a Filosofia Rosacruz é despertar a humanidade para o
conhecimento das Leis Divinas, que conduzem toda a evolução do homem, e, ainda:
(I) explicar as fontes ocultas da vida. O homem, conhecendo as forças que trabalham
dentro de si mesmo, pode fazer melhor uso de suas qualidades;
(II) ensinar o objetivo da evolução, o que habilita o homem para trabalhar em
harmonia com o Plano Divino e desenvolver suas próprias possibilidades, ainda
desconhecidas para grande parte da humanidade;
(III) mostrar as razões pelas quais o Serviço amoroso e desinteressado ao próximo é
o caminho mais curto e mais seguro para a expansão da consciência espiritual.
O Movimento Rosacruz, publica e mundialmente iniciado pelo engenheiro Max
Heindel, é fundamentalmente uma Escola de reforma interna para a humanidade, uma
Escola de desenvolvimento e expansão de consciência, tratando de nossa origem
espiritual e da finalidade de nossa evolução.Foram publicados livros e organizados
Cursos por Correspondência para os aspirantes que desejam estudar as verdades
espirituais, mas como auxílio e não como fim em si mesmo, pois o estudo, em si só,
não basta. A teoria precisa da experiência, obtida mediante a prática, para ser
desenvolvida em sabedoria e poder. E, precisamente, a Fraternidade Rosacruz
destina-se a prestar a orientação necessária aos aspirantes, para se chegar à aplicação
da Lei Espitual na solução dos problemas individuais e coletivos.

"O que uma geração considera como o máximo de saber, é frequentemente
considerado como absurdo em gerações seguintes; e o que, num século, é
considerado como superstição ou ilusão, pode formar a base da ciência
nos séculos vindouros." (Paracelso)
“Ao discípulo da antiga sabedoria é ensinado a perceber que o homem
não é essencialmente uma personalidade, mas um espírito.” (Manly
P.Hall)

Rua Enes de Souza, 19 Tijuca, Rio de Janeiro, R.J. Brasil 20521-210
Telefone celular: (21) 9548-7397 - E-mail: rosacruzmhrio@gmail.com

www.fraternidaderosacruz.org

Matriz: Rosicrucian Fellowship
2222 Mission Avenue, Oceanside, CA 92054-2399, USA
760) 757-6600 (voice), (760) 721-3806 (fax)
www.rosicrucian.com www.rosicrucianfellowship.org(

