EFEITOS NOCIVOS DO ÁLCOOL,
DO FUMO E DE OUTRAS DROGAS

Através dos Ensinamentos da Sabedoria Ocidental, relatados por Max Heindel, é-nos
ensinado que esta vida é uma de muitas outras vidas na qual o homem, como Espírito
Virginal, prepara-se para a parte que assumirá no drama cósmico como um colaborador
de Deus. Muitas experiências foram necessárias para preparar-nos para o nível de
consciência que agora possuímos, e nosso progresso contínuo depende do uso que
fizermos de nossos atuais corpos físicos em seus relacionamentos com o crescimento de
nossos veículos espirituais.
Um corpo fraco não pode manter a vibração mais elevada que acompanha qualquer
crescimento espiritual e é somente através do crescimento espiritual que a atual geração
pode preparar-se para a próxima Era Aquariana. Visto que nossos próximos
renascimentos podem realizar-se durante esta Era, é necessário que façamos esta
preparação ou seremos incapazes de competir com seres que renasçam em um nível
mais elevado, pois eles estão se preparando para o evento que se aproxima. O fracasso,
nesta vida, pode significar que renasceremos na próxima vida como membros de um
grupo de raça inferior.
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Muitos fatores estão envolvidos no desenvolvimento espiritual. Esta dissertação, no
entanto, será limitada à discussão do que, pelo uso contínuo, é prejudicial ao progresso
de uma pessoa, a saber: álcool, drogas e fumo. Sua importância repousa no fato de que
eles podem impedir ou mesmo inverter a evolução do indivíduo. Centenas de livros têm
sido escritos sobre os efeitos que estas substâncias têm sobre o corpo físico e,
diariamente, aparecem artigos em jornais e revistas alertando sobre os problemas que
podem resultar do seu uso prolongado. É objetivo deste artigo, contudo, assinalar as
implicações espirituais que devem ser consideradas depois que todos os aspectos de
ordem física tenham sido estudados.
Aprendemos nos Ensinamentos da Sabedoria Ocidental que o corpo de desejos e a
mente estão nos primeiros estágios do desenvolvimento evolutivo. Nosso crescimento
depende do trabalho que fizermos para obter controle destes importantes veículos. O
uso de qualquer substância que enfraqueça nosso controle sobre estes corpos impedenos de exercer a necessária disciplina para aprender as lições para as quais renascemos
agora - lições que devem ser aprendidas se pretendemos continuar em nosso progresso
para cima. Isto quer dizer que devemos empregar todo esforço para obter controle do
corpo de desejos e da mente.
Através da descida do Espírito humano na matéria, substâncias foram introduzidas na
dieta do homem para capacitá-lo a prosseguir nos sucessivos passos de sua evolução. O
álcool foi uma destas substâncias. Anterior à quinta Época ou Época Ária da evolução
da Terra, o homem conservava alguma visão espiritual que era sua herança como um
Espírito em evolução e, desta maneira, ele estava ciente de seu ser espiritual. Até essa
Época, a água tinha sido usada como a principal bebida; então, tornou-se necessário
para o homem perder sua visão espiritual para que se tornasse incapaz de ter consciência
de sua existência espiritual. Somente desta maneira ele seria capaz de conquistar o
mundo físico e aprender as lições necessárias, orientadas assim só para a matéria. Para
preencher esta parte do destino do homem, “Baco” o Deus do vinho, apareceu e, sob sua
influência, até mesmo as nações mais avançadas esqueceram que as pessoas eram
também súditas de uma vida mais elevada. Mais tarde, Cristo Jesus transformou água
em vinho, que nessa época estava sendo usada pela humanidade em evolução. O próprio
Cristo Jesus era um ser altamente evoluído e não precisava aprender as lições que eram
tão necessárias para a humanidade. Ele não precisava de vinho, e não há nenhuma
passagem na Bíblia que afirme que Jesus bebeu o vinho.
É tempo, agora, de o homem começar a subir o caminho da evolução e encaminhar-se
em direção à Consciência de Cristo - isto é, de desenvolver sua perdida visão espiritual.
Desde que o álcool foi usado para capacitar o homem a esquecer seu Eu superior,
ninguém que alimente o corpo com bebida alcoólica (produto de fermentação e de
deteriorização) poderá saber alguma coisa sobre os reinos espirituais. A próxima Era
Aquariana exigirá que o homem tenha conhecimento do seu Eu superior, e aquele que
não se preparar para renascimentos futuros, procurando desenvolver a visão espiritual,
será incapaz de competir com o homem superior renascido nessa época e terá dado um
passo para trás na evolução. Todas as formas de álcool devem, portanto, ser eliminadas
da dieta daqueles que desejam continuar na espiral ascendente. Qualquer pessoa
afortunada que hoje possua visões ocasionais do mundo espiritual pode arriscar o nível
que alcançou por seu trabalho em vidas anteriores pelo contínuo uso do álcool e chegará
à Era Aquariana incapaz de ocupar o lugar para o qual tanto trabalhou nas eras passadas.
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O uso de drogas ocupa seu lugar como um companheiro do álcool quando o
desenvolvimento espiritual do homem é levado em consideração. Ao explorar o
difundido uso de drogas na sociedade de hoje, vemos que a necessidade para seu uso
gira em torno de três fatores: 1) alívio de dor; 2) tédio: 3) a esperança de experimentar
revelação espiritual.
No Conceito Rosacruz do Cosmos, Max Heindel diz-nos que o objetivo da vida não é
felicidade, mas experiência. Em nossa luta por aquilo que achamos ser o melhor do lado
material da vida, deixamos que nossos desejos nos levem pelos caminhos do prazer, do
bem-estar e no conforto. Então, muitas vezes, falhamos em cumprir o objetivo de nossa
existência, a saber, ganhar experiência.
Quando abusamos de nossos corpos, ficamos sujeitos à dor, que é a maneira da
Natureza dizer-nos que o mau uso que fizemos deles foi longe demais e que é tempo de
inverter as condições que resultaram em nosso desconforto. Muitos ignoram este aviso
da Natureza e, preferindo uma saída mais confortável, recorrem ao uso de drogas. A
tragédia é que, estando sem vontade de fazer uma tentativa honesta para procurar
corrigir a causa, não param aqui. Aceitam o alívio temporário que é proporcionado e
permitem que seus corpos acumulem uma quantidade cada vez maior de toxinas. Assim,
criam uma condição que requer o uso cada vez mais freqüente de drogas, até que são
forçados a agir somente através desse meio altamente tóxico; e uma pessoa dominada
assim pela droga tem pouca oportunidade de realizar crescimento espiritual nesta vida.
Este crescimento exige que o corpo físico e a mente estejam puros e saudáveis para que
dêem ao veículo espiritual a disciplina necessária como uma preparação para o trabalho
que têm a realizar. Somente o próprio indivíduo pode efetuar as condições que
assegurarão a ele um crescimento contínuo. Ele deve, portanto, evitar o uso de drogas
ou qualquer outra substância que irá interferir no trabalho do cérebro.
Nossa sociedade é afligida hoje por uma condição auto-imposta chamada tédio que se
tornou um dos maiores problemas do homem enquanto ele tenta realizar o destino de
sua presente vida. O consumo de calmantes, sonoríferos e pílulas estimulantes
aumentou muito e atinge um grande grupo da família humana. Este uso poderia ser
eliminado se o indivíduo envolvido procurasse viver como um membro cooperante da
sociedade. Ao invés de chafurdar-se em sentimentos de auto-piedade, ele deveria
procurar abrir seu coração para seus semelhantes e tentar encontrar a paz que ele almeja
por seu serviço à humanidade. Em um nível mais simples, o café e o chá, usados como
bebidas, são exemplos de drogas, uma vez que eles produzem um efeito moderado sobre
as emoções. Em nível mais alto, os barbitúricos (sedativos) e as anfetaminas
(estimulantes) produzem um efeito mais potente. Está confirmado que estas drogas
afetam o sistema nervoso central. De forma diferente dos animais, que são governados
pelos Espíritos Grupos e, portanto, reagem todos da mesma maneira às drogas, o
homem é individualizado e não há nenhuma forma de determinar, com certeza, os
efeitos colaterais sobre o corpo. Estes podem ser mínimos ou sérios, dependendo do
nível de desenvolvimento espiritual de cada um. Podemos, no entanto, ter a certeza que,
em todos os estágios, o efeito será o de diminuir ou retardar o crescimento espiritual
presente e futuro.
Drogas como maconha, heroína e LSD, usadas especialmente pela geração mais jovem
para produzir uma assim chamada “alta” ou “viagem”, são, realmente, as mais
perigosas. Para compreender porque o jovem é suscetível ao uso destas drogas que
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deixam a mente confusa, é necessário compreender que ele pode ter adquirido
recentemente o corpo de desejos (mais ou menos aos 14 anos) ou o corpo mental (mais
ou menos aos 21 anos). Esta é a época em que ele determina os limites de sua
capacidade e vê o quanto pode desafiar o “status quo”. Muitos jovens estão desejosos de
testar os limites de sua capacidade de adaptação. Outros desejam revelação espiritual,
que acreditam poder ser induzida pelo uso de drogas. Neste período crítico na vida do
indivíduo, freqüentemente falta-lhe a confiança e o carinho de um companheiro mais
velho que poderia orientá-lo nesse momento difícil. Para muitos jovens de hoje, esta é
uma época de sofrimento e de erro, um período de crescimento cego. As drogas
oferecem uma saída, mas, com o tempo, revelarão ser uma saída errada. Sendo
alucinatórias, não trazem os resultados desejados; ao contrário, colocam o aspirante em
perigo de ser controlado por espíritos indesejáveis, de destruir o corpo físico e de exporse a efeitos extremamente prejudiciais sobre seus corpos espirituais. Qualquer dano a
estes veículos pode exigir mais existências para restaurá-los à adaptabilidade que eles
originalmente tinham. Isto significa um recuo certo na evolução. Portanto, uma pessoa
que tenha feito muito progresso em renascimentos anteriores poderá perder o valor do
árduo trabalho precedente ao afetar seriamente os atuais instrumentos da vida.
O terceiro membro do trio é o fumo, uma mistura complexa de gases, líquidos e
partículas sólidas. Não só encontramos muitos componentes químicos no fumo, como
também muitos mais são criados à medida que as substâncias se queimam. Qualquer
componente pode produzir efeitos prejudiciais sobre o corpo; juntos, podem significar
um desastre. Em comentários anteriores, ressaltamos que nosso interesse não é somente
com os efeitos sobre o corpo físico, mas também sobre os corpos espirituais. Nossa
evolução como seres espirituais depende da aquisição do Dourado Manto Nupcial que é
tecido a partir do desenvolvimento dos éteres superiores. Nenhum progresso pode ser
feito nestes éteres a menos que elevemos as vibrações de nossos corpos físicos densos, e
isto só pode ser conseguido ao mantermos um corpo tão puro quanto nosso atual
desenvolvimento o permita. Nenhum atleta ou qualquer outra pessoa que precise de um
veículo apto por excelência para seu trabalho faria qualquer coisa que fosse sabidamente
nocivo para o corpo e para a mente. Para a pessoa que escolhe seguir o caminho
espiritual, a necessidade de abstinência é muito maior, uma vez que toda faculdade do
cérebro é necessária para aprender a controlar a mente. Ninguém com um cérebro
confuso pode esperar alcançar algum sucesso duradouro, apesar do esforço que
empregue para elevar seu nível de consciência. O aspirante não só deve abster-se do uso
do fumo, como também precisa tentar evitar, se possível, lugares freqüentados por
fumantes, uma vez que estão expostos aos vários compostos que são produzidos ao
queimar-se a substância, assim como ao material exalado pelo fumante.
Em resumo, repetimos que, como seres renascidos, deveríamos estar preocupados com
o desenvolvimento dos instrumentos do Ego, a saber: o corpo físico denso, o corpo
vital, o corpo de desejos e a mente. A qualidade e a condição destes instrumentos
determinarão quanto o Ego poderá realizar em seu trabalho de acumular experiências na
escola da vida. O álcool, as drogas e o fumo têm um efeito nocivo sobre esses veículos,
a ponto de o crescimento espiritual do indivíduo e seu progresso no caminho da
evolução poderem ficar seriamente retardados por esses vícios.
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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)
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www.fraternidaderosacruz.org
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760) 757-6600 (voice), (760) 721-3806 (fax)
www.rosicrucian.com www.rosicrucianfellowship.org(

6

