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COMO OS ROSACRUZES CURAM OS
DOENTES
Por Max Heindel

O trabalho de curar os enfermos é realizado pelos Irmaos Maiores da
Ordem Rosacruz ajudados por um grupo de Auxiliares Invisíveis, que
trabalham sob a sua direçao. Esse trabalho é executado de acordo
com as palavras de Cristo, quando disse aos seus discípulos: "Ide,
pregai o Evangelho e curai os enfermos".

OS IRMAOS MAIORES:
Os Irmaos Maiores sao seres que alcançaram um nível muito elevado
de espiritualidade, por meio dos quais o Espírito de Cristo trabalha
sem cessar para o bem da humanidade.

OS AUXILIARES INVISIVEIS:
Os Auxiliares Invisíveis sao seres humanos que chegaram a um grau
de evoluçao tal que, ao mesmo tempo que levam durante o dia em
seu corpo físico uma vida consagrada ao serviço amoroso e
desinteressado à humanidade, merecem o privilégio de ser durante a
noite, enquanto funcionam em seus corpos almas, os colaboradores
assíduos dos Irmaos Maiores. Há uma referência a esta faculdade, nas
seguintes palavras do Serviço Vespertino, que diariamente celebram
os Rosacruzes em seu Templo: "E nesta noite, enquanto nossos corpos
físicos descansam calmamente em seu sono, possamos nós, como
Auxiliares Invisíveis, continuar trabalhando fielmente na Vinha do
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Senhor". Esses seres sao organizados em grupos, de acordo com seu
temperamento e atitudes, e instruídos por outros que sao médicos.
Todos eles trabalham sob a direçao dos Irmaos Maiores que sao os
Espíritos responsáveis pela obra de curar os enfermos. É muito
frequente os pacientes sentirem a presença dos Auxiliares Invisíveis,
enquanto estes trabalham neles para extirpar os venenos causadores
das enfermidades para assim lhes devolver a saúde.

PARA QUE O TRATAMENTO SEJA EFICAZ, É ESSENCIAL VIVER UMA
VIDA PURA:
Os Auxiliares Invisíveis nunca permanecem surdos aos pedidos de
auxílio; porém, para que os enfermos possam merecer a Força
Curadora do Pai, devem submeter-se a uma dieta alimentar pura,
isenta de carne, dormir em habitaçoes bem ventiladas, ter apenas
pensamentos puros e construtivos e levar uma vida dedicada ao
serviço nobre e desinteressado em favor da humanidade. A Força
Curadora é pura, pois tem origem no Pai. Se apelarmos a ela para
minorar nossas dores, devemos viver de acordo com as Leis da
Natureza, que sao as Leis de Deus. Se o paciente nao vive de acordo
com as Leis Naturais, que sao a base para a saúde, haverá apelado
inutilmente para a Força Curadora do Pai.

A FORÇA CURADORA DO PAI:
Como já dissemos, a Força Curadora provém de Deus, nosso Criador e
Pai Celestial, o Grande Médico do Universo. Está em toda parte,
embora em estado latente. Pode ser liberada e ativada por meio da
oraçao e da concentraçao e irradiada sobre a pessoa que sofre. Foi
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manifestada por nosso Redentor Cristo Jesus e desce do Pai nos
serviços devocionais de Auxílio de Cura, que se celebram todas as
semanas em todos os núcleos da Fraternidade Rosacruz espalhados
pelo mundo. Ao aplicar a Força Curadora do Pai, os Auxiliares Invisíveis
elevam o ritmo vibratório do paciente até um grau conveniente,
habilitando-o assim a expelir de seu organismo os venenos da
enfermidade e a purificar cada molécula de sangue, fibra ou órgao,
até que todo o organismo esteja renovado. Este processo de
renovaçao realiza-se de acordo com as Leis Naturais e nao de uma
maneira milagrosa. Se o paciente continua quebrando as Leis
Naturais, acumulando substâncias nocivas em seu sistema e
persistindo em viver uma vida incorreta, frustra o processo de cura.

CAUSAS DA ENFERMIDADE:
O maravilhoso organismo a que chamamos corpo humano é regido
por Leis Naturais imutáveis. Todas as enfermidades sao o resultado da
violaçao das Leis da Natureza, seja conscientemente ou por
ignorância. Se uma pessoa está enferma é porque, na presente vida
ou nas precedentes, nao considerou os princípios fundamentais dos
quais dependem a saúde do corpo. Se desejarmos recobrar a saúde e
conservá-la, devemos compreender estes princípios e harmonizar
nossos hábitos de acordo com eles. Era esta a mensagem do Cristo
Jesus quando disse ao paralítico curado: "Estás sao, nao voltes a pecar
para que nao te suceda algo pior" (Sao Joao, 5-14). Nem mesmo Cristo
podia conceder uma saúde perfeita e permanente se aquele que a
recebia por meio da Força Curadora do Pai, nao renunciasse aos maus
hábitos causadores da enfermidade e nao obedecesse às Leis
estabelecidas por Deus, que sao as que governam o corpo humano e
que se relacionam com seus semelhantes.
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O DIREITO À SAUDE:
Há pessoas que "exigem" uma saúde perfeita e acreditam ter direito
a ela. Esquecem que, nesta existência ou em outra anterior, perderam
esse direito que lhes foi da do pelo Criador, por terem desobedecido
às Leis Naturais, que sao as Leis de Deus. Por meio da dor e da
enfermidade aprendem uma dura liçao. Só quando esta liçao tenha
produzido seus frutos e passarem a viver uma vida sa, o direito à saúde
lhes será restituído.

VIOLAÇAO DAS LEIS DA SAUDE:
A Força Curadora do Pai é construtiva, os métodos errados de viver
sao destrutivos. As omisoes e transgressoes, provenientes de uma
vida errada, sao as causas da enfermidade. Citaremos as principais:
alimentaçao inadequada, excesso de alimentos, falta de ar puro e de
sol, vida sedentária, falta de domínio sobre si mesmo, abrigar
pensamentos de cólera, ódio e ressentimento, deixar-se levar por um
temperamento violento, gratificar desejos degradantes, maltratar
outros seres, sejam eles humanos ou animais, abuso da sagrada
funçao geradora. Desde que todos os órgaos do corpo, com suas
funçoes respectivas se relacionam entre si, o abuso leva a doença a
todo o organismo, porque cada parte influi, em consequência, nas
demais, contribuindo para acumular os venenos da enfermidade em
todo o sistema, diminuindo assim a vitalidade de todo corpo. Os
sintomas locais sao a evidência de que todo o corpo está enfermo. Por
isso, toda a cura para ser duradoura necessita suprimir as causas e nao
eliminar os sintomas.
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CURA ESPIRITUAL:
A cura espiritual opera sobre os planos superiores do nosso ser e
efetua-se conforme as Leis Naturais, que imperam "tanto em cima
como em baixo"; por conseguinte, todos os métodos de cura naturais
que se aplicam em nosso corpo físico estao em harmonia com o
trabalho dos Auxiliares Invisíveis, nos planos superiores.

UMA BOA ALIMENTAÇAO É UMA MEDICINA NATURAL:
O corpo é construído por meio das substância físicas introduzidas no
sangue por nossa alimentaçao diária. Uma boa alimentaçao constitui
pois uma terapêutica natural que o paciente deve seguir para
cooperar com os Auxiliares Invisíveis, em seu trabalho de reconstruir
o organismo.

EFLUVIO QUE SE TRANSMITE NAS ASSINATURAS SEMANAIS:
Afim de que os Auxiliares Invisíveis possam operar eficazmente sobre
o paciente, é necessário que se obtenha eflúvio de seu corpo vital, que
é a contraparte etérica de seu corpo físico e do campo de acçao das
forças vitais. Este eflúvio obtém-se através de algumas linhas que o
paciente deve escrever com tinta, uma vez por semana, nos dias
assinalados no boletim de cura. Esta indicaçao é importante, porque
uma pena carregada de líquido conduz melhor o magnetismo do que
um lápis.
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O éter que impregna o papel com a assinatura semanal, dá uma
indicaçao sobre o estado momentâneo de saúde e possibilita o acesso
ao organismo do paciente. É essencial que o paciente dê este éter de
livre vontade, com o propósito de dar acesso no seu organismo, aos
Auxiliares Invisíveis. Vemos pois, como é importante escrever
regularmente as assinaturas semanais e enviá-las depois de dois
meses ao Serviço e Auxílio de Cura da Sede Mundial. Porém, se o
doente nao colaborar nesse propósito, os Auxiliares Invisívels nao
poderao atuar sobre ele.

TEMPO NECESSÁRIO PARA A CURA:
Em caso de enfermidades agudas, as curas instantâneas sao
frequentes quando se recorre aos Auxiliares Invisíveis. Em caso de
enfermidades crónicas, que demoram muitos anos a manifestar-se,
pode sentir-se certa sensaçao de alívio imediato; porém, o
restabelecimento completo, que equivale a uma renovaçao total do
organismo, só é conseguido de uma maneira lenta e gradual. Como
dissemos, o trabalho de cura que realizam os Auxiliares Invisíveis nao
consiste em suprimir os sintomas da enfermidade, mas sim em
exercer uma efetiva reconstruçao de todo o organismo; para
consegui-lo há necessidade de algum tempo e também, sobretudo, da
cooperaçao perseverante do paciente da forma que foi indicada
acima.
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REUNIOES DE CURA NA SEDE CENTRAL:
As reunioes de Cura têm lugar na Sede Central, quando a Lua entra
num Signo Cardeal do Zodíaco. A hora fixada para este serviço
devocional é às 18:30 horas*. A característica dos signos cardeais é
irradiar energia dinâmica e tornar ativa as obras que se iniciam
debaixo de sua influência. Por conseguinte, os pensamentos de auxílio
e cura emitidos em todo o mundo por aqueles que querem transmitir
sua ajuda, estao dotados de um maior poder quando iniciam seu
pensamento misericordioso debaixo deste impulso cardeal.
Se você deseja associar-se a esse serviço devocional de ajuda aos
demais, recolha-se tranquilamente, quando seu relógio marcar 18:30
hs.,* medite fervorosamente sobre a saúde, feche seus olhos e faça
uma imagem mental do Símbolo Rosacruz com a Rosa Branca no
centro e concentre-se sobre a Força Curadora do Pai. Peça com
devoçao e fé ao Pai, o Grande Médico, para que conceda a cura a
todos os que sofrem, muito em particular àqueles que hajam
solicitado ajuda e imagine o nosso Templo onde os Irmaos Maiores
reúnem os pensamentos de todos esses aspirantes para serem
utilizados nesta grande obra de Auxílio de Cura.

OBS.:
Com a diferença de horário de cada país do globo, há sempre um
núcleo Rosacruz em algum lugar do mundo, onde seus membros estao
reunidos às 18:30 hs*, elevando seus pensamentos em favor dos que
sofrem.
* 19:30 hs. no horário de Verao.
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