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CURSOS FILOSOFIA ROSACRUZ 
 

CURSOS POR CORRESPONDÊNCIA / E-MAIL 
 

A Fraternidade Rosacruz proporciona, gratuitamente, cursos aqui 

descritos, por correspondência e e-mail, para aqueles que aspiram 

crescimento espiritual e a iluminação pelos estudos, na compreensão 

de matérias mais avançadas, que capacitarão o estudante a penetrar 

mais profundamente nos mistérios da Vida e do Ser. 

 

Nossos cursos contêm várias lições sobre os ensinamentos 

Rosacruzes, divulgados pela Fraternidade Rosacruz. Estas lições estão 

divididas em seis cursos, que podem ser executados por qualquer 

pessoa, sem a necessidade de condições especiais. Todas as pessoas 

podem compreender e assimilar estes conhecimentos valiosos que 

contêm a FILOSOFIA ROSACRUZ. Estes conhecimentos esotéricos 

ocidentais, como são chamados às vezes, procedem de tempos 

imemoriais. Coube a Max Heindel adaptar a forma e o conteúdo 

destes ensinamtos à linguagem de nossa época. 

 

Uma das primeiras condições requeridas é que deveria ser livre e 

aberto ao público, sem distinção de qualquer espécie. A única 

prerrogativa adotada , e observada até os nossos dias, é que não pode 

ser compartilhada com pessoas que visam a utilização comercial 

destes conhecimentos. Aqueles que profissionalmente comercializam 

a astrologia esotérica, a quiromancia , o tarot, etc ... não devem se 

vincular aos nossos cursos, pois desta forma malograrían nossos 

princípios e objectivos de não colocá-los em uso comercial. Tais cursos 

estão abertos a todos que não estão vinculados à actividades 

profissionais que comercializem o conhecimento esotérico. 
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Estes cursos são realizadas exclusivamente por correspondência, que 

provou a sua eficácia ao longo dos anos. Nossos estudantes têm o 

tempo necessário para refletir e se aprofundar no conhecimento 

adquirido. Estes estudos profundos, exigem apenas perseverança e 

determinação em sua realização. Qualquer pessoa normal pode 

realizá-los, embora precisem de um tempo razoável para o sucesso. 

 

Notas: 

 

1. Só depois de terminado o Curso Preliminar é que o estudante pode    

    simultanemanete ou não, inscrever-se nos demais cursos. 

 

2. Todos os cursos são inteiramente gratuitos, visto que os gastos são  

    cobertos pelas contribuições voluntárias, conforme os ditames do    

    coração e as posses de cada um, cumprindo-se, assim, a lei de DAR   

    e RECEBER. 

 


