
 
 

EXERCÍCIOS DE RETROSPECÇÃO E 

CONCENTRAÇÃO 
 
Tendo recebido recentemente um interessante vídeo com uma 
publicidade ousada e engenhosa um comercial sobre um carro 
japonês, que foi desenvolvido através de uma idéia que envolve 
princípios básicos da física, como a atemporalidade em duas das 
suas manifestações, cinética e potencial, me veio à mente emitiu 
recentemente uma conferência de dois dias por um ilustre visitante 
para o meu país, um membro da Fraternidade Rosacruz, o Sr. 
Richard Koepsel. 
  
Em uma de suas reflexões, ao mesmo tempo discorrendo sobre a 
eficácia enorme potencial e espiritual dos exercícios de 
concentração e Rosacruzes retrospectiva, ele disse que o Universo 
na essência mais-passado, é uma IDÉIA e, portanto, que a 
atempralidade vem do mistério de a própria vida e Evolução. 
Estes exercícios, realizados de forma constante e eficiente, são 
energia cinética e potencial inconcebível para o Ego, exercícios 
cosmológico são dadas pelos Irmãos Maiores para o nosso 
integrante desenvolvimento e sua prática nos eleva da matéria, pelo 
Mundo do Pensamento Concreto e, em seguida, do Abstrato para o 



reino do Espírito de Vida e além, na adoração para os reinos do 
mundo Espírito Divino. Embora aparentemente fácil de realizar, 
todos nós sabemos que às vezes não acreditam que seus 
resultados não são imediatamente iminente e, portanto, parece tão 
inútil. 
  
Como no vídeo que anexo, qualquer esforço persistente, 
consistente e bem feito nessa direção, lenta mas seguramente nos 
levam aos objetivos de amor e serviço a partir do espírito e nosso 
material de da alma será tão necessária para o trabalho consciente 
nos planos superiores e, como Auxiliares Invisíveis em formação. 
Vamos tentar com todo nosso coração e nossa vontade de praticar 
exercícios sagrados diariamente, persistente e incansável, apesar 
de qualquer falha temporária e passo a passo alcançar resultados 
espetaculares e inesperados e dizer peremptoriamente calmo e 
cheio de alegria, como no comercial da Honda:  
 
(Não é apenas agradável, apenas quando as coisas funcionam?) 
 
http://www.youtube.com/watch?v=v5rlhEkmbc4&feature=related 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


