SUICÍDIO E EUTANÁSIA
Os Efeitos do Suicídio
O suicida, que tenta fugir da vida, somente vai perceber que está mais
vivo do que nunca e na mais lastimável condição. Ele é capaz de ver
aqueles a quem desapontou e talvez desonrou por seus actos, e o pior de
tudo, ele tem um indescritível sentimento de estar "oco por dentro". A
razão para isso é a seguinte:
O Arquétipo Criador
Quando o Ego está descendo para o renascimento, ele é auxiliado pelas
Hierarquias Criadoras a construir o arquétipo para seu futuro corpo e é
instilada nesse arquétipo uma vida que durará o número de anos que a
pessoa normalmente deverá viver. Esse arquétipo tem um movimento
sonoro e vibratório que atrai para si o material do mundo físico e põe
todos os átomos do corpo para vibrarem em consonância com um
pequeno átomo localizado no coração, chamado “átomo semente”, o qual,
como um diapasão, dá o assentamento para todo o resto do material no
corpo. No momento em que a vida tenha sido completamente vivida na
Terra, as vibrações no arquétipo cessam, o átomo semente é removido, o
corpo denso começa a decompor-se e o corpo de desejos, com o qual o
Ego actua no Purgatório e no Primeiro Céu, toma para si a forma do
corpo físico. Então o homem começa o seu trabalho de expiar seus
hábitos e acções negativas no Purgatório e de assimilar o bem de sua vida
no Primeiro Céu.
A Sensação “Oco por Dentro”
O texto precedente descreve as condições normais quando o curso da
natureza não é interrompido, mas no caso do suicida é diferente. Ele
levou o átomo semente, mas o arquétipo continua vibrando. Portanto, ele
sente-se como se estivesse "oco por dentro" e experimenta uma sensação
de corroer-se por dentro, que pode ser melhor comparada às pontadas
causadas pela fome intensa, ou à dor de dente por todo o corpo. O
material para a construção de um corpo denso está todo em volta dele,
mas como lhe falta a escala padrão do átomo semente é impossível
assimilar aquela substância e transformá-la num corpo. Esse sentimento
horrível de "oco por dentro" dura tanto quanto sua vida originariamente
deveria durar.
Lei de Causa e Consequência
Desse modo, a Lei de Causa e Consequência ensina-o de que está errado
cabular as aulas da escola da vida e que isso não pode ser feito com
impunidade. Portanto, na próxima vida, quando as dificuldades
aparecerem em seu caminho, o resultado dos seus sofrimentos do seu
padrão suicida prevenirão uma recorrência e o habilitarão a seguir
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através das experiências da vida que fazem o crescimento de sua alma.

Eutanásia
À primeira vista, e desde a perspectiva das pessoas não versadas nos
ensinamentos do ocultismo, a eutanásia parece possuir considerável
apelo para ser recomendada. A maioria das pessoas ao ver um animal
sofrendo agonias, e sem esperanças de cura, é acometida prontamente
pelo instinto humanista de acabar com o seu sofrimento e surgem as
perguntas, "Por que não deveríamos fazer o mesmo pelos nossos
semelhantes, homens e mulheres! Por que deveríamos deixá-los vivos em
sofrimento excruciante, talvez por meses ou anos, quando sabemos que
eles não tem chance de restabelecer sua saúde e que estão buscando e
desejando a morte para terminar com sua dor?" parecem, do ponto de
vista comum, clamar por aquiescência. Contudo, quando temos o
conhecimento da Lei de Causa e Consequência e estamos seguros de que
colhemos aquilo que semeamos, senão nesta vida, em uma futura
existência terrena, o tema aparece sob uma visão diferente.
As Lições do Sofrimento
Nós não podemos fugir de nossos estritos deveres. O sofrimento que nos
é dado é necessário para ensinar-nos uma lição, ou abrandar nosso
carácter. A única maneira para encurtar esse sofrimento é por um esforço
em compreender por que estamos na condição que nos traz dor. Se é
câncer de estômago, então como abusamos desse órgão? Por uma super
ingestão de comida de natureza não conveniente ao nosso organismo?
Temos estado "alimentando" nossa falta de consciência com emoções
egoístas ou pensamentos negativos? Nosso coração está nos causando
problemas? Quantas vezes perdemos a cabeça e enfurecemo-nos como
loucos, colocando tremenda tensão nessa parte do corpo? Ou existem
outros órgãos de nosso sistema fracos e debilitados? Podemos ter certeza
de que, tanto nesta vida como em uma prévia, temos vivido de maneira a
que os efeitos encontrem manifestação em nossos alimentos físicos
particulares. De outra forma, não deveríamos estar sofrendo agora, e
quanto mais rápido aprendermos a lição de cor e começarmos a viver
uma vida melhor, mais em harmonia com as leis da natureza que
desrespeitamos, mais rápido nosso sofrimento cessará.
Não se Zomba da Lei da Natureza
Está sempre em nosso próprio domínio alterar condições, embora,
naturalmente, não possamos remediar em um dia aquilo que levou anos
ou vidas para ser destruído, mas certamente não existe outra maneira
pela qual uma cura permanente possa ser efectivada. Mesmo que agora,
pela supressão da lei que condena a eutanásia (ou como é erroneamente
chamada de "morte por misericórdia"), o sofrimento seja abreviado,
podemos ter estar certos que a pessoa tão pronto deixe seu corpo físico
actual e renasça em um novo corpo físico, terá a tendência a desenvolver
a mesma doença da qual escapou de forma indirecta.
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Arquétipo do Corpo Físico
Além disso, como está detalhadamente explicado no Conceito Rosacruz
do Cosmos, este nosso corpo físico é moldado no Mundo do Pensamento
como um molde invisível ou modelo, que é chamado de arquétipo e
durante todo o tempo em que persistir esse arquétipo, nosso corpo físico
permanece vivo. Quando a morte ocorre devido a causas naturais, ou
mesmo nos denominados acidentes (que normalmente não são acidentes
mas eventos usados para terminar a vida de acordo com os desígnios dos
guardiães invisíveis dos incidentes humanos), o arquétipo é desintegrado
e o Espírito é liberado.
Um suicida, contudo, é diferente. Nesse caso o arquétipo persiste depois
da morte por um número de anos até o tempo em que a morte deveria
ocorrer, segundo os acontecimentos naturais, e não consegue incorporar
para si os átomos físicos, isto dá ao suicida, durante aqueles anos de
existência post-mortem uma contínua sensação de dor, alguma coisa
como uma pontada de fome, ou uma persistente mas excessivamente
dolorosa dor de dente no corpo todo.
Se a eutanásia se tornar uma lei e as pessoas forem permitidas a obter
serviços de outros para cometer suicídio (pois isto é o que realmente
importa), não há dúvida de que eles sofreriam em sua existência postmortem da mesma forma que o suicida que prescreveu seu próprio
veneno, ou cortou sua própria garganta. A legalização da eutanásia
também poderia ser perigosa em outras circunstâncias e nós confiamos
que essa prática não seja sancionada pela lei.
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ANOTAÇÕES:
O PURGATÓRIO E OS CÉUS NÃO EXISTEM COMO LUGARES DE SOFRIMENTO OU DE
RECOMPENSA,
MAS COMO ESTADOS DE CONSCIÊNCIA.
representação bi-dimensional de "Um Ciclo de Vida"
diagrama em o Conceito Rosacruz do Cosmos
(visualize a edição gráfica do diagrama The Cycle of Life [O Ciclo da Vida])
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A Fraternidade Rosacruz e Sua Missão

Templo Rosacruz em Mount Ecclesia, Oceanside, California.

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.
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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 Espiritual 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, RJ 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
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