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Sinais dos Tempos
O governo francês, conforme prometido, continua liberando gradativamente os
documentos oficiais que suas entidades de pesquisa ufológicas produziram ao longo
das últimas três décadas, são mais de 100.000 páginas disponibilizadas na Internet
sem restrições de acesso. A Inglaterra recentemente admitiu que formas de vida
inteligentes de origem extraterrestre podem estar visitando nosso planeta, o seu
Ministério da Defesa removeu a classificação de ultra-secretos de vários arquivos
cunhados nas últimas décadas, que registraram encontros entre UFOs e aeronaves
civis e militares. E para maior espanto de todos, em maio passado, o cientista e
jesuíta José Gabriel Funes, diretor do Observatório do Vaticano, afirmou “que Deus
pode ter criado seres inteligentes em outros planetas do mesmo jeito que criou o
universo e os homens”.
Em setembro, teve início um estudo envolvendo 25 hospitais na Grã-Bretanha e nos
Estados Unidos que deverá examinar experiências de quase-morte em pacientes
com ataque cardíaco. Durante os próximos três anos os especialistas vão examinar
1,5 mil casos de sobreviventes para verificar se as pessoas que tiveram suspenso o
seu batimento cardíaco podem ter experiências de se ver fora do próprio corpo.
Algumas pessoas dizem ter visto um túnel ou luz forte, outros dizem se lembrar de
observar a atividade de médicos e enfermeiros, do "teto" do quarto do hospital. O
estudo, intitulado Aware (sigla inglesa para "consciência durante ressuscitação"),
será coordenado pela Universidade de Southampton, na Grã-Bretanha. "Ao contrário
da percepção geral, morte não é um momento específico. É um processo que
começa quando o coração pára de bater, os pulmões param de trabalhar e o cérebro
pára de funcionar - uma condição médica chamada de parada cardíaca. Durante
uma parada cardíaca, todos os três critérios de morte estão presentes. Então se
segue um período de tempo, que pode durar de poucos segundos a uma hora ou
mais, em que esforços médicos de emergência podem conseguir fazer com que o
coração volte a bater revertendo o processo de morte. O que as pessoas
experimentam durante este período de parada cardíaca oferece uma oportunidade
única para entender o que possivelmente todos nós experimentaremos durante o
processo de morte". Para testar a "visão de cima", os pesquisadores vão instalar
prateleiras especiais em áreas de atendimento de emergência de hospitais. Elas
deverão conter fotografias que só podem ser vistas de cima. Sam Parnia, chefe do
estudo, disse: "Se você puder demonstrar que a consciência se mantém depois que
o cérebro 'desliga', isso abre caminho para a possibilidade de que a consciência seja
uma entidade separada."

Nos últimos meses os cientistas da Universidade da Califórnia, em Berkeley, tem
anunciado grandes progressos na criação de materiais que podem tornar objetos
tridimensionais “invisíveis”. Os pesquisadores já desenvolveram dois materiais que
podem reverter a direção da luz em torno dos objetos, fazendo com que eles
“desapareçam”. Estes materiais são estruturas criadas artificialmente, com
propriedades óticas que fazem a luz “se dobrar”, como a luz não é absorvida nem
refletida pelo objeto, é possível vê-la por trás dele, iluminando o que normalmente
estaria escondido por ele – tornando o objeto invisível. Os pesquisadores explicam
que estes materiais funcionam como “água passando em torno de pedras”.
Em outubro, no auge da crise financeira global, o presidente da França, Nicolas
Sarkozy, no discurso de abertura de um encontro de líderes dos países da zona do
euro, em Bruxelas, disse que "é necessária uma refundação global do capitalismo,
baseada em valores que ponham as finanças a serviço dos negócios e dos
cidadãos, e não vice-versa".
Tempos interessantes estes que vivemos. Governos revelando o que antes era
escondido. Um destacado integrante da Santa Sé declarando a possibilidade de vida
em outros mundos. A medicina estudando a possibilidade da consciencia existir
independente do funcionamento do cérebro. A física se empenhando em reproduzir
manifestações que à séculos os místicos afirmam conhecer. Um líder mundial
propondo idéias econômicas que muito se aproximam da visão Rosacruz publicada
no IV Manifesto R+C.
São tempos que provocam perplexidade ao homem comum, que sente vacilar os
alicerces de suas velhas certezas. Para os místicos, são tempos de reflexão e
meditação, oportunos para vislumbrar a Luz do novo amanhecer.
Moysés Pollack - FRC

Símbolos e significados do Caminho de Santiago

A Letra Y
Dentre os vários simbolismos encontrados no Caminho, podemos destacar os seguintes:
A letra Y, o hábito, o livro, a barca, os atalhos, o bastão, o bosque, o caldeirão, a concha,
a cruz, a caverna, a montanha, os números, o pé, o pilar, o pórtico, os provérbios, a
ponte, a porta, o vinho...
Para nós, Rosacruzes, apenas cada uma destas palavras já nos remete a vários
pensamentos sobre seus significados. A letra Y, em princípio, se invertida, já se parece
com as pernas do peregrino. Com ela se escreve o nome de Yacob, (Sant Yacob, ou
seja, Santiago). Ela representa a dualidade que se transforma na unidade, assim como o
pensamento do caminhante, que inicia sua peregrinação ainda com a mente impregnada
pela vida material e aos poucos vai transformando seu pensamento para algo mais
elevado e apenas espiritual.
Em Puente la Reina e também em Carrion de Los Condes podem ser encontradas
imagens de Cristo crucificado não numa cruz convencional, mas numa estrutura em
forma de Y. Na idade Média, havia irmandades secretas que usavam este símbolo, que
também se parece com uma pata de ganso. O livro da Biblioteca Rosacruz “Peregrinação
a Compostella” traz, em sua última contracapa, um interessante “Jogo do Ganso”, que
revela várias informações interessantes sobre o Caminho de Santiago.
Elizabeth M. Braz - SRC

O que era a Atlântida orgulhosa
Carta do Faraó Zozer
Transcrição de: Genésio Ferreira - FRC
Eu sou AYAM ZOZER. Quero te falar da Atlântida. Era um belo continente, com belas
cidades, seus Reis eram Divinos. A civilização era mais avançada que a vossa.
Veio um tempo em que o orgulho, sempre o orgulho, virou a cabeça de alguns que
se puseram a praticar a magia negra. Eles criaram tanto mal, que a Terra se revoltou
e a Atlântida se rompeu, desmoronando-se. Mas suas cidades permaneceram
intactas no fundo do oceano, com suas riquezas, seus laboratórios também, e é aí
que SAINT GERMAIN e outros Mestres trabalham, recolhendo seus segredos para
vo-los dar. A ciência é inspirada por eles, que tem ajudantes entre os humanos que
sabem se desdobrar para entrar nessas cidades.
É pena que os homens que recebem seus conceitos e suas sugestões, saibam mal
empregá-las, eles as destinam a destruição. Sempre nasce esse pensamento de
batalhas, de violência e de guerra.
Cabe a vós , meus Filhos, corrigir isto, consumi então esses instintos bestiais nos
homens, a fim de que eles realizem seu destino, que é subir na Luz. Consumi a
discórdia sobre a Terra a fim de que ela não venha a submergir, como a Atlântida.
Ouves tocar os sinos, ó Mensageira? Eles estão no fundo da água. O som sobe do
mar, a água vibra eternamente, os homens estão surdos e não querem ouvir mais
nada, senão o barulho dos aviões, dos automóveis, do rádio, das cidades, a
algazarra da vida física e sua música estúpida e satânica. Eles deveriam escutar
esses sons magestosos e tranquilos que acalmariam seus sentimentos, tornar-seiam como eles, Divinos, e saberiam empregar esta ciência para o seu bem-estar e
não para se destruirem, pois cada um quer exterminar seu vizinho sem pensar que
se destrói a si próprio.
Cada ser é membro do mesmo corpo: A HUMANIDADE.
Ele se diferencia e faz assim a sua infelicidade. Os povos se guerreiam, que
estupidez! Entretanto ela é ainda maior quando aparece a guerra civil em que um
povo se aniquila a si mesmo.
Ajudai esses seres meus Filhos, chamai a eles a Sabedoria, o Amor. Inundai-os de
Luz Cósmica a fim de que possam evoluir e sair desta Cuba para terminar a
individualidade e a discórdia que a acompanha. Ajudai-os, vós que sabeis e podeis;
não tendes nenhuma justificativa para deixar de fazê-lo.
Confio em vós ó Filhos da Terra, bem sabeis que sois todos UM conosco.
Eu vos Abençôo!
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Atividade

02 - Terça

19:30
20:00

Ritual de Harmonização
Ensaio Equipe Iniciática

06 - Sábado

19:30
19:40

Ritualística de Templo
Rituais de Pronaos e ORCJ

07 - Domingo 10:00

Ritual da Classe dos Artesãos

09 - Terça

19:30
20:00

Ritual de Harmonização
Ensaio Equipe Iniciática

13 - Sábado

18:00
19:30
19:40

Reunião Administrativa
Ritualística de Templo - Mestre Auxiliar
Rituais de Pronaos e ORCJ

14 - Domingo 09:00
10:00
12:00

Ritual de Luz, Vida e Amor
Evento Místico Cultural
Almoço de Confraternização de Natal

16 - Terça

19:30
20:00

Ritual de Harmonização
Ensaio Equipe Iniciática

20 - Sábado

19:30
19:40

Templo - Festa da Luz
Rituais de Pronaos e ORCJ

10 - Itamar Rocha Elias
19 - Nelson Rumayor Nunes
22 - Silvia Regina Esch
Que Deus lhes guarde
nas palmas de suas mãos.
Feliz Aniversário !!!

21 de Dezembro a 02 de Janeiro - Recesso de final de ano.

“Há um tempo para tudo,
e há mesmo um tempo
para que os tempos
se reencontrem.”
Jacques Bergier
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