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Curso de Gnose, Esoterismo
e Auto conhecimento
LIÇÃO I
ANTECÂMARA
Esta é a primeira lição de nosso Curso Superior de Esoterismo e Auto
conhecimento.
Há uma sugestão de prática e reflexões para cada Lição para que você possa
usufruir a sabedoria dos ensinamentos em sua vida. Não na teoria, mas na
prática. Ou seja, cada prática deverá ser feita num período de cerca de dez dias,
totalizando 3 práticas distintas por mês.
Como orientação, você pode aprender primeiramente o exercício prático e,
enquanto a estiver realizando, vá estudando a Lição, calmamente, refletindo,
meditando, anotando suas dúvidas etc.
Pedimos a gentileza de nos enviar suas impressões, se possível ao final de cada
mês, ou quando desejar, comentando suas sensações, críticas, dúvidas,
observações ou algo que saia de seu coração. Seus comentários não são
obrigatórios, você os fará se assim desejar.
Pequena Lição de Vida
Há muito tempo, no Tibet, uma mulher viu seu filho, ainda bebê, adoecer e morrer
em seus braços, sem que ela nada pudesse fazer. Desesperada, saiu pelas ruas
implorando que alguém a ajudasse a encontrar um remédio que pudesse curar a
morte do filho. Como ninguém podia ajudá-la, a mulher
procurou um mestre budista, colocou o corpo da criança a seus pés e falou sobre
a profunda tristeza que a estava abatendo.
O mestre, então, respondeu que havia, sim, uma solução para a sua dor. Ela
deveria voltar à cidade e trazer para ele uma semente de mostarda nascida em
uma casa onde nunca tivesse ocorrido uma perda. A mulher partiu, exultante, em
busca da semente. Foi de casa em casa. Sempre ouvindo as mesmas respostas.
"Muita gente já morreu nessa casa"; "Desculpe,já houve morte em nossa família";
"- Aqui nós já perdemos um bebê também." Depois de vencer a cidade inteira sem
conseguir a semente de mostarda pedida pelo mestre, a mulher
compreendeu a lição. Voltou a ele e disse: "O sofrimento me cegou a ponto de eu
imaginar que era a única pessoa que sofria nas mãos da morte".
http://www.gnosisonline.org
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APRESENTAÇÃO
Agradecemos sinceramente por você participar deste Curso. Esperamos que haja
uma interação entre nós e você, pois cada ser humano é uma estrela, e cada
estrela tem um brilho e uma sabedoria particulares. Por isso, pedimos que
participe ativamente deste Curso, pois queremos conhecer o potencial espiritual
de sua Consciência.
Este curso visa a entregar métodos de reflexão e técnicas para captarmos e
compreendermos o mistério de nossa própria vida. A arma, para isso, para este
autoconhecimento, podemos chamá-la de Psicologia Interior, Psicologia Superior,
ou Psicologia da Nova Era.
A Psicologia da Nova Era (PNE) dá grande ênfase no processo do pensar. Dentro
da PNE se valoriza a capacidade do Buscador de Saber Pensar. Neste Curso
enfatizamos a que você aprenda a pensar, a refletir, a "criticar", a desenvolver
todas as suas potencialidades, como a Inteligência, a Livre-Iniciativa, a Liberdade,
a Felicidade.
Não temos a mínima intenção de impor uma forma de pensar, uma religião, uma
ideologia qualquer, seja ela política, econômica ou espiritual.
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Desejamos sinceramente que o seu Ser Íntimo, mais cedo ou mais tarde, seja seu
próprio guia. Essa é a essência do que se chama Psicologia da Nova Era.
Finalizando, devemos dizer que quando todos compreendermos integralmente e
em todos os níveis mentais o quão importante é se estudar o homem sob o ponto
de vista da Psicologia Gnóstica da Nova Era, captaremos então que a Psicologia é
nada menos que o estudo dos princípios, leis e fatos intimamente relacionados
com a transformação radical do indivíduo.
PRIMEIRAS REFLEXÕES
Considerando a reação que se manifesta ante um Novo Conhecimento, distinto de
tudo o que já apreendemos durante toda a nossa vida, podemos classificar as
pessoas em três tipos diferentes.
Os dois primeiros tipos são: Os que aceitam cegamente qualquer tipo de
informação que lhes chegue às mãos, ouvidos ou olhos, e os que rechaçam
imediatamente um conhecimento novo, sem procurar analisar, refletir e investigar
sua procedência, suas causas e procedimentos utilizados para demonstrações.
Esses dois tipos de comportamento mental ou possuem um certo grau de
fanatismo ou a qualquer momento podem cair nele. (E, como todos sabem, o
fanatismo é uma venda nos olhos da Consciência e do bom senso humanos).
Esses dois primeiros tipos de personalidade humana são pessoas que vivem de
Fantasias, Utopias, Idéias subjetivas e Conceitos que jamais comprovaram e
jamais comprovarão.
Uma terceira classe de pessoas é a das que não aceitam e não rechaçam, mas
analisam, investigam e, acompanhando a informação recebida, conseguem as
Chaves para se chegar a uma comprovação.
Essa classe de pessoas é a mais afortunada, pois elas sentem ter à sua
disposição o melhor laboratório de testes e exames que lhes proporciona a Mãe
Natureza: seu próprio Discernimento.
Dessa última classe de pessoas têm nascido os grandes mestres e guias da
humanidade, tais como um Paracelso, um Hipócrates, um Hermes, um Buda e um
Maomé, bem como muitos que ainda nascerão.
O QUE NÃO SE PODE NEGAR
Iniciaremos nossos estudos comentando, sob um ponto de vista esotérico, algo
que não pode ser negado por ninguém, seja ele um grande espiritualista, seja um
convicto materialista: A Morte!!!
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Há controvérsias e discussões sobre absolutamente tudo (sobre Ufologia, Magia,
Elementais, Poderes da Mente e da Alma, etc.).
Mas, e sobre a Morte, alguém se atreve a negar que ela será experimentada por
todos nós, indistintamente?
Se todos nós "viveremos o processo da Morte" algum dia, por que então não
damos a devida importância a Ela? Ou, mais ainda, por que muitos de nós, senão
todos, a tememos e tentamos fugir dela?
Leia em seguida o conceito gnóstico-iniciático da Força Maravilhosa da Morte.
Leia e reflita.
O QUE É A MORTE E COMO SE PROCESSA?
Para a Sabedoria Iniciática-gnóstica, a Morte é uma mudança de estado. Para
muitos, é um novo nascimento, pois nasce-se em outra Dimensão, em outro plano
de existência...
É curioso o costume de certos povos: choram quando nasce um parente e fazem
festa quando morre. Não há dúvida que essa tradição assinala a crua realidade
dos sofrimentos que se suportam na Escola da Vida e o seu fim, quando chega a
morte!
A Energia que sobrevem ao ser humano no momento preciso da sua morte é
chamada de Raio da Morte. Este Raio da Morte reduz o chamado homem a uma
simples quintessência molecular, energética, da mesma forma que uma tonelada
de flores reduz-se a uma pequena quantidade de essência.
A energia da morte, por ser uma Corrente Cósmica de altíssima voltagem, destrói
totalmente o organismo humano, quando circula por ele. Essa energia é sentida
por todas aquelas pessoas sensíveis que estiverem próximas de um moribundo no
exato instante de sua morte. Sente-se um frio estranho, uma energia misteriosa e
instantânea que circula pelo ambiente. Essa é a Energia de nossa "Divina Mãe
Morte".
Os moribundos costumam ver o Anjo da Morte como uma figura esquelética e
espectral. O que ocorre realmente é que o Anjo da Morte veste o traje
correspondente à sua função. Da mesma maneira que na vida prática os militares
usam seus uniformes, o juiz a sua toga e o sacerdote seu hábito religioso.
A aparência do Anjo da Morte, com suas vestimentas funerais e sua imagem
esquelética, horroriza aos que não têm a Consciência Desperta.
Porém, fora de sua função, a aparência desses Anjos é a de formosos meninos,
sublimes donzelas e Veneráveis Mestres.
http://www.gnosisonline.org
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O Anjo Fúnebre, logo depois de se certificar de que a pessoa realmente
desencarnou, soltou-se de seu corpo físico, abençoa o "morto" e se retira,
contente por ter cumprido com sua missão cósmica.
No exato momento depois de seu desencarne, o que ocorre com a Consciência do
desencarnado? O Livro Tibetano dos Mortos diz:
"Estiveste desmaiado durante três dias e meio. Tão logo te recobres deste
desmaio, terás a lembrança do que se passou, pois neste momento todo o
Samsara (o Universo Fenomênico) estará em revolução".
A entrada aos Mundos Moleculares e Eletrônicos, no momento da morte, é de fato
uma tremenda prova para a Consciência do homem.
O Livro Tibetano dos Mortos afirma que todos os seres humanos caem, no
momento da morte, em um desmaio que dura três dias e meio. Max Heindel,
Rudolf Steiner e muitos outros afirmam que durante esses três dias e meio o Ego
desencarnado vê passar toda a sua vida em forma de imagens e em ordem
retrospectiva. Asseguram ditos autores que essas recordações encontram-se
registradas no Corpo Vital.
Isso é correto, porém não é tudo. No momento da morte e durante os três dias e
meio seguintes, a Consciência e o Juízo Interno do falecido são libertos pela
descarga eletrônica, e então vê passar como em um filme toda a sua vida de
forma retrospectiva. Visita então todos aqueles lugares com os quais se
relacionou. Por isso é que "avisa" a seus parentes, em certas ocasiões. Revive
cada cena de sua vida, diz e faz o mesmo que fez, sentindo sempre alegria por
suas boas obras e profunda dor pelas más. "Refaz seus passos" desde a velhice
até a infância. Podemos chamar esse processo de RETROSPECTIVA DO
DESENCARNADO. E tudo isso acontece no plano físico. Um trabalho
retrospectivo semelhante realiza-se nos planos moleculares ou tetradimensional.
E, logo em seguida, mais uma retrospectiva no plano da 5ª Dimensão, ou Plano
Astral. O falecido sabe que suas ações negativas ou positivas são pesadas na
Balança da Justiça Cósmica, à maneira de resumos, por isso chora e ri durante
sua agonia. Existem pessoas que realizam este exame quando estão a ponto de
morrer e que ao serem resgatadas para a vida lembram perfeitamente o processo
pelo qual estavam passando.
Antes deste período de três dias e meio, o Anjo da Morte corta o Cordão de Prata
que liga o corpo físico com os corpos internos.
Depois, o desencarnado entra num estado de Consciência de tipo lunar, relativo.
Infelizmente, devemos afirmar enfaticamente que a considerável maioria da
humanidade sofre um estado de profundo adormecimento, hipnose, fascinação e
projeção negativa de sua própria Consciência. O cordão de prata, ou fio de prata,
http://www.gnosisonline.org
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assim conhecido entre os esoteristas, corresponde ao cordão umbilical, exceto em
sua constituição, que é de matéria muito mais sutil. Esse cordão de prata é a
conexão entre os princípios vitais do corpo físico e os dos outros corpos internos
do ser humano. Rompido este elo, corta-se qualquer possibilidade de domínio do
corpo físico pela Consciência.
Ou seja, sob o ponto de vista gnóstico, a morte verdadeira é aquela em que se
verifica o rompimento absoluto do cordão de prata.
Ao lermos as famosas histórias bíblicas das ressurreições, tenha certeza que isso
só foi possível devido a que o cordão de prata ainda conectava a Alma ao corpo
físico. Veja o exemplo de Lázaro. Jesus, por ser um grande Clarividente, sabia
quando era possível ou não "ressuscitar" alguém. Ele, por ser distinguido membro
da Grande Fraternidade Branca, não ousava descumprir com as Leis Divinas.
O QUE VAI PARA O CEMITÉRIO?
Três coisas vão para o cemitério: o corpo físico, o corpo vital e a personalidade.
O corpo físico começa a decompor-se mais ou menos 24 horas após a morte.
Alguns indivíduos não desencarnam realmente. São os que sofrem de um ataque
chamado Catalepsia, que é o cessar de todas as funções orgânicas por um
determinado tempo.
Esses, quando já na sepultura, acordam e, ao se ver fechados, enterrados,
golpeiam o caixão mortuário gritam e se desesperam, consumindo o pouco
oxigênio que dispõem, e então morrem verdadeiramente asfixiados. Os velórios
contribuem positivamente para evitar esse tipo de equívoco. Tal equívoco é a
razão pela qual têm-se encontrado esqueletos virados com a boca para baixo. No
Oriente, costuma-se incinerar os cadáveres, coisa aparentemente dolorosa, porém
mais benigna. E guardam em pequenos cofres as cinzas de seus seres queridos.
Se tivéssemos acesso, por meio de redomas de vidro, à observação do que
acontece em nossos cemitérios ocidentais, chegaríamos à conclusão de que é
mais piedoso o costume oriental, com a agravante de que muitas epidemias
originam-se precisamente nos cemitérios, pois a terra também respira, inala o
oxigênio e exala tudo o que possui dentro de si.
Quanto ao corpo vital (ou etérico) e à personalidade, falaremos sobre eles
detalhadamente em Lições futuras. O que podemos afirmar agora,
resumidamente, sobre esses dois elementos energéticos, é que o corpo vital
jamais abandona o corpo físico, salvo no último instante da vida, quando
apresenta-se o Raio da Morte. O corpo vital não entra no sepulcro. Flutua perto
dele e vai se desintegrando, tal qual vai acontecendo com o corpo físico. Já a
personalidade é uma energia mental que nasce na infância, cresce e se fortalece
com as experiências da vida. A personalidade é energética e perecedora, ela vai
http://www.gnosisonline.org
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para a sepultura, mas sai dela para perambular pelo cemitério. Pode durar muitos
anos, sobretudo se em vida era de comportamento correto. As personalidades
fortes, como a de um militar, ou de um executivo, demoram também mais tempo
para se desintegrar.
O QUE CONTINUA ALÉM DA MORTE?
Bem, comentamos que três coisas morrem, somem, se desintegram: os corpos
físico e etérico, e a personalidade. Porém, o que sobrevive a isso tudo? O que
prossegue?
Aquilo que continua, dentro dos conceitos gnósticos, são duas energias cósmicas,
chamadas de Catexis, uma positiva e a outra negativa: A Essência e o Eu
Psicológico.
Esse último é a nossa "legião de defeitos". Tudo isso se constitui no fantasma do
morto, aquilo que geralmente se chama Corpo Astral. Isso mesmo, o corpo astral
da maioria dos seres humanos é algo semi-inerte, frio, subjetivo, descontrolado e
muito limitado. Com relação à palavra Corpo Astral não queremos assentar bases
por enquanto, pois desejamos evitar confusões e conduzir este Curso de forma
ordenada e progressiva.
Resumidamente, o que é Essência e o que é o Eu, ou Ego? Essência é o que
somos, nossa verdadeira identidade espiritual, nosso Ser, nossa verdadeira Alma
Eterna. É o fragmento da Consciência Divina. Já o Ego é tudo o adquirido
negativamente, é uma energia mental que dá origem a todos os nossos defeitos,
limitações, auto-enganos, traumas, fobias e todo tipo de bloqueios de tipo
psicológico. A Essência é divina, positiva e eterna, virtuosa e luminosa,
manifestando-se em nossa vida por meio de Virtudes espirituais, éticas e morais...
E o Ego é negativo, limitado e condicionado.
Lamentavelmente, nossa Essência fica presa dentro do Eu Pluralizado e apenas a
morte de cada defeito liberta a fração de Essência ou Consciência, até então
presa e condicionada. Isso nos recorda a maravilhosa alegoria da Lâmpada
Mágica, onde Aladim liberta o Gênio de sua prisão (a lâmpada).
Quando o indivíduo morre, dizemos que continua em um estado de consciência
lunar, mais claramente inconsciência, desatenção e adormecimento.
Geralmente, o falecido acredita que está vivo, ainda encarnado. Se alguém lhe
afirma que está morto, permanece com olhos de sonâmbulo e não acredita, pois
segue vendo seu corpo e tocando-o. Vê tudo ao seu redor da mesma forma, pois
ignora que a 5ª Dimensão é réplica exata da nossa dimensão, apenas composta
de um tipo de matéria imperceptível aos olhos físicos.
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O falecido segue vivendo aqui mesmo, inconsciente, porém sem o corpo físico.
Realiza seus mínimos atos, trabalha e faz o que habitualmente fazia em vida.
Deita-se na cama, senta-se na sua cadeira predileta e, na hora que o fazia
sempre, vai para a mesa comer, etc... Chega ao trabalho com a pontualidade de
sempre, porém realiza tudo isso não com o intuito de assustar alguém, mas
porque acredita ainda estar vivo.
Algumas pessoas psiquicamente predispostas vêem o falecido, quando
momentaneamente colocam em rotação o Chacra Pituitário. Os parentes, ao
sonharem com o falecido, encontram-se realmente com ele na 5ª Dimensão, em
iguais condições, com a diferença de que um não tem o corpo físico (ou corpo
planetário) e o outro o tem repousado em sua cama e unido a este por meio do
Cordão de Prata.
Bem, esta é a triste situação da considerável maioria da humanidade. Nasce sem
saber de onde veio, morre sem saber para onde vai. E, quando morre, sequer
sabe que morreu.
Essa é a triste e fatídica sina de todos nós? Existe acaso um buraco no fim desta
rua sem saída? Todos estamos fadados a viver inconscientemente, tanto no corpo
quanto fora dele?
Sabendo do estado lamentável da grande maioria da humanidade, alguns sábios
criaram textos sagrados que visam a orientar os mortos e auxiliá-los a Despertar
sua Consciência para o novo estado em quem vivem. O Bardo Thodol, ou Livro
Tibetano dos Mortos, é um desses orientadores. Ele é uma série de instruções
que sacerdotes usam para tentar guiar o desencarnado num período de 49 dias e
arrancá-lo de seu estado de profundo adormecimento. Este é um livro altamente
recomendável.
Algumas Instruções do Livro Tibetano dos Mortos. (O sacerdote ordena ao defunto
que ore assim:)
"Ó Divindades Detentoras do Conhecimento, eu vos suplico, escutai-me;
Guiai-me no Caminho sob vosso grande amor.
Quando (eu estiver) perambulando pelo Samsara, devido às inclinações
intensificadas,
No brilhante caminho de luz da Sabedoria Nascida Simultaneamente,
Que os bandos de Heróis, os Detentores do Conhecimento, me guiem;
Que os bandos das Mães, as Dakínis, sejam a [minha] retaguarda;
Que eles me salvem das temíveis emboscadas do Bardo (os estados ilusórios dos
Adormecidos de Consciência, suas projeções mentais e fantasias),
E me ponham nos puros Reinos do Paraíso."
Orando assim, em profunda fé e humildade, não há dúvida de que a pessoa
nascerá nos Reinos puros do Paraíso, após se haver fundido, na luz arco-íris, no
coração das Divindades Detentoras do Conhecimento.
http://www.gnosisonline.org
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Esse trecho, caro estudante, faz parte de um dos inúmeros rituais do Bardo
Thodol, criados e organizados pelo grande mestre iluminado Padma Sambhava,
consagrados às Divindades para que Elas possam auxiliar o defunto a Despertar
sua Consciência e permanecer "acordado" até sua próxima Reencarnação.
Com isso se percebe a importância que todas as grandes culturas superiores
(como a tibetana, a egípcia e a maia) davam ao fenômeno do Despertar da
Consciência, da sua libertação de todas as formas mentais ilusórias, sejam elas
do mundo físico, sejam dos reinos ultrafísicos.
A NECESSIDADE DO DESPERTAR DA CONSCIÊNCIA
Como já dissemos anteriormente, o ser humano não se conhece, não conhece
suas origens e muito menos seu destino e sua missão neste mundo. As coisas
acontecem em sua vida, às vezes ele se reencarna com uma vida saudável e
aparentemente feliz, em outra com muitas dificuldades. Às vezes ele vem a um
corpo masculino, às vezes num feminino. Muitas vezes nasce enfermo, noutras
cheio de vigor. Nasce também como muçulmano, budista, ateu, cristão etc... Mas,
o pior de tudo, isso ACONTECE em sua vida, sem ele ter a mínima consciência do
porquê!
Assim como chove ou faz sol sobre nossas cabeças, assim as coisas acontecem
em nossa vida.
E, pior, muitas situações se repetem mecanicamente, como se estivéssemos
atados de mãos e pés a uma roda que gira, gira, gira...nos fazendo ficar muitas
vezes de cabeça para baixo, às vezes de cabeça para cima, mas sempre presos a
essa Roda que é nossa Vida.
Portanto, quais vantagens temos em nossa vida ao Despertarmos nossa
Consciência para a própria vida, tanto exterior quanto interior? A resposta,
respeitad[sexo] [primeiroNome], é simples: Não seremos vítimas das
circunstâncias, nem dos outros, nem da natureza, nem dos acidentes da vida, e
nem dos processos cármicos que nos prendem a este Mundo de Ilusões (Maya).
Quanto mais adormecida estiver nossa Consciência pessoal, mais impotentes
estaremos para nos livrar das inúmeras Leis Mecânicas e Limitadoras da Natureza
física.
Eis o porquê de um Curso como este, que está à sua vista. Ele é um alerta e um
Farol que pode nos guiar neste mar desconhecido e revolto de nossa vida, até
agora desconhecida para nós mesmos.
Viver, não somente existir! Eis a grande meta dos Iluminados e dos descontentes
consigo mesmos!
http://www.gnosisonline.org
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Na segunda Lição, falaremos um pouco mais sobre a Consciência, essa Bela
Adormecida que espera ser desperta com um beijo (o Conhecimento Superior) de
seu amado, que vem a ser nosso Trabalho do Autoconhecimento.
Bem, estimado estudante, sugerimos que você siga as instruções de uma prática
muito especial.
SUGESTÃO DE PRÁTICA DA LIÇÃO I
Ao final de cada Lição, entregamos exercícios para auxiliá-lo a canalizar todas as
informações acumuladas na mente para a sua Consciência. Pedimos que cada
prática seja feita por um período de dez dias, já que você receberá mensalmente
três lições.
Afirmamos com muita ênfase que cada exercício visa a despertar o Sentido da
Auto-reflexão para ativarmos nossa Consciência, que se encontra adormecida e
necessita ser alimentada convenientemente. Esses alimentos são as técnicas e
exercícios aqui ensinados.
Decore o exercício abaixo e pratique-o pelos próximos dias. Portanto, boa prática.
1. scolha um local agradável e, logo em seguida, procure uma posição cômoda.
Pode ser sentado ou deitado. Se for deitado, cuide-se para não adormecer e
perder a Consciência.
2. Relaxe todo o corpo, solte todos os pontos tensos de seu corpo, começando da
cabeça até os dedos dos pés.
3. Imagine que você está fora de seu corpo, que você o vê bem à sua frente,
deitado. Somente imagine, e observe.
4. Analise seu sentir ao ver o seu corpo e diga para si mesmo: "Eu não sou este
corpo físico".
5. Imagine seu corpo vital flutuando acima do corpo físico, ele é de cor azul
elétrico. Sinta e afirme: "Eu não sou o corpo vital".
6. Faça uma análise de toda sua formação psicológica, veja-se em seus hábitos,
costumes, identidade familiar, nome, sexo, diplomas, condicionamentos, e
novamente afirme: "Eu não sou a Personalidade".
7. Observe e reflita sobre seus atos no dia-a-dia, suas virtudes, seus defeitos,
suas ações e note que além de toda observação existe um elemento não
observável... Este elemento que analisa e não é analisável, este elemento que
está além do físico, do vital, da personalidade....... O que é?
http://www.gnosisonline.org
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8. Neste estado de Meditação e Reflexão profundas, afirme: Eu Sou o que Eu
Sou... Eu Sou o Ser... Eu Sou o Ser... Eu Sou o Ser...
9. Faça esta prática, por um período de dez dias, sempre à mesma hora, e todos
os dias. Sugerimos que esse período de dez dias de prática seja efetuado para
você sentir os efeitos da mesma em sua psique e em sua Consciência.
10. Se desejar, tenha com você um caderninho e anote suas experiências,
sensações, estados de humor etc., e também seus sonhos (isso se sentir que teve
algum sonho "estranho", diferente).
MENSAGEM DE SABEDORIA
A Verdade
A via-crúcis da nossa miserável existência começa na infância e na juventude,
com muitas torções mentais, tragédias íntimas em família, contrariedades no lar e
na escola, etc.
É claro que, na infância e na juventude, salvo raras exceções, todos estes
problemas não chegam a nos afetar de forma realmente profunda; porém, quando
nos tornamos pessoas adultas, começam as interrogações: Quem sou? De onde
venho? Por que tenho de sofrer? Qual é o objetivo desta existência? Etc., etc., etc.
No caminho da vida, todos nós fizemos essas perguntas. Todos nós alguma vez
quisemos investigar, inquirir ou conhecer o porquê de tantas amarguras,
dissabores, lutas e sofrimentos, mas infelizmente sempre terminamos
engarrafados em alguma teoria, em alguma opinião, em alguma crença, no que
nos falou o vizinho, no que nos respondeu algum velho decrépito, etc.
Perdemos a verdadeira inocência e a paz do coração tranqüilo. Por isso, não
somos capazes de experimentar diretamente a verdade em sua forma mais crua.
Dependemos do que os outros dizem e é claro que vamos pelo caminho
equivocado.
A sociedade capitalista condena radicalmente os ateus, os que não crêem em
Deus.
A sociedade marxista-leninista condena os que acreditam em Deus. Mas, no
fundo, as duas são a mesma coisa, questão de opiniões, caprichos das pessoas,
projeções da mente. Nem a credulidade, nem a incredulidade, nem o ceticismo
significam haver experimentado a Verdade.
A mente pode se dar ao luxo de acreditar, duvidar, opinar, fazer conjecturas, etc.,
mas isso não é experimentar a Verdade.
http://www.gnosisonline.org
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Também podemos nos dar ao luxo de crer no sol, ou de não crer nele, e até de
duvidar dele, mas o astro-rei seguirá dando luz e vida a todo o existente, sem que
nossas opiniões tenham a menor importância para ele.
Por trás da crença cega, por trás da incredulidade e do ceticismo, escondem-se
muitos matizes de falsa moral e muitos conceitos equivocados de falsa
respeitabilidade em cuja sombra o Eu se fortalece.
A sociedade capitalista e a sociedade comunista têm, cada uma ao seu modo e de
acordo com seus caprichos, preconceitos e teorias, seu tipo especial de moral. O
que é moral dentro do bloco capitalista é imoral dentro do bloco comunista e viceversa.
A moral depende dos costumes, do lugar e da época. O que num país é moral em
outro é imoral, e o que em uma época foi moral em outra época é imoral. A moral
não tem valor essencial algum. Analisada a fundo, vê-se que é cem por cento
estúpida.
A Educação Fundamental não ensina moral. A Educação Fundamental ensina
uma ética revolucionária e é disso que necessitam as novas gerações.
Desde a noite aterradora dos séculos, em todos os tempos, sempre houve
homens que se afastaram do mundo para buscar a Verdade.
É absurdo afastar-se do mundo para buscar a Verdade porque ela se encontra
dentro do mundo e dentro do homem, aqui e agora.
A Verdade é o desconhecido de momento a momento, e não é separando-nos do
mundo nem abandonando nossos semelhantes é que poderemos descobri-la.
É absurdo dizer que toda Verdade é meia-verdade, ou que toda verdade é meio
erro.
A Verdade é radical. Ela é ou não é. Ela jamais pode ser pela metade, jamais
pode ser meio erro.
É absurdo dizer que a Verdade é do tempo e o que em um tempo foi, em outro
tempo não o é.
A Verdade nada tem que ver com o tempo. A Verdade é atemporal. O Eu é do
tempo e, por isso, não pode conhecer a Verdade.
É absurdo supor verdades convencionais, temporais ou relativas. As pessoas
confundem os conceitos e opiniões com isso que é a Verdade.

http://www.gnosisonline.org
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A Verdade nada tem que ver com as opiniões, nem com as assim chamadas
verdades convencionais, porque estas são unicamente projeções
intranscendentes da mente.
A Verdade é o desconhecido de momento a momento, e só pode ser
experimentada na ausência do Eu Psicológico.
A Verdade não é questão de sofismas, conceitos ou opiniões. A Verdade só pode
ser conhecida através da experiência direta.
A mente só pode opinar e as opiniões nada têm que ver com a Verdade.
A mente jamais pode conceber a Verdade.
Os professores e professoras de escolas, colégios e universidades devem
experimentar a Verdade e apontar o caminho aos seus discípulos e discípulas.
A Verdade é questão de experiência direta, e não questão de teorias, opiniões ou
conceitos.
Podemos e devemos estudar, mas é urgente experimentar, por nós mesmos e de
forma direta, o que há de verdade em cada teoria, conceito, opinião, etc., etc.
Devemos estudar, analisar, inquirir, mas também precisamos, com urgência
improrrogável, experimentar a Verdade contida em tudo aquilo que estudamos.
É impossível experimentar a Verdade enquanto a mente se encontra agitada,
convulsionada ou atormentada por opiniões contraditórias.
Só é possível se experimentar a Verdade quando a mente está quieta, quando a
mente está em silêncio.
Os professores e professoras de escolas, colégios e universidades devem ensinar
a alunos e alunas o caminho da meditação interior profunda.
O caminho da meditação interior profunda nos conduz até a quietude e silêncio da
mente.
Quando a mente está quieta, vazia de pensamentos, desejos, opiniões, etc.,
quando a mente está em silêncio, advém a nós a Verdade.

Aprofunde seus estudos adquirindo o CD ROM Curso
Esotérico de Magia Elemental
Veja todo conteúdo do CD ROM no site:
http://www.gnosisonline.org
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http://www.gnosisonline.org/esoterikha/index.shtml
Faça download gratuito da versão demonstrativa no site:
http://www.gnosisonline.org/esoterikha/download.shtml
CD ROM CURSO ESOTÉRICO DE MAGIA ELEMENTAL
+ Livro Medicina Oculta (Edição Completa em português - PDF)
+ Livro Rosa Ígnea (Edição Completa em português - PDF)
+ Livro Magia Elemental (Edição Completa em português - PDF)
+ Apresentação Acorde Matrix (Edição Completa em português - FLASH)
+ 5 Sementes de Brugmansia Candida (Trombeta de Anjo)
+ Mapa Astral
Este CD ROM é totalmente voltado para prática da Magia Elemental, sendo assim,
todos que adquirirem o CD ROM CURSO ESOTÉRICO DE MAGIA ELEMENTAL
receberão gratuitamente 5 sementes de Brugmansia Candida, conhecida
popularmente como Trombeta de Anjo.
O Elemental da Trombeta de Anjo tem o poder de auxiliar qualquer pessoa
na prática de Viagem Astral. Plante uma Trombeta de Anjo em sua casa e
utilize os Poderes deste Elemental para Viajar consciente pelas Dimensões
Superiores da Natureza.
No CD ROM apresentamos o Ritual Completo, detalhado em video aula.
Investimento:
CD ROM CURSO ESOTÉRICO DE MAGIA ELEMENTAL
+ Livro Medicina Oculta (Edição Completa em português - PDF)
+ Livro Rosa Ígnea (Edição Completa em português - PDF)
+ Livro Magia Elemental (Edição Completa em português - PDF)
+ Apresentação Acorde Matrix (Edição Completa em português - FLASH)
+ 5 Sementes de Brugmansia Candida (Trombeta de Anjo)
+ Mapa Astral completo
R$ 55,90 (cinquenta e cinco reais e noventa centavos).
Obs: Já incluída a taxa de entrega para todo território nacional através de carta
registrada. Também enviamos para toda Europa através do sistema Western
Union, para maiores detalhes consulte através do e-mail: sac@esoterikha.com
Forma de Pagamento:

Boleto Bancário

http://www.gnosisonline.org
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Para adqurir o CD ROM é muito simples, basta preecher o formulário
http://www.gnosisonline.org/esoterikha/adquirir.shtml que nosso sistema irá
gerar automaticamente um Boleto Bancário com vencimento para 5 dias a partir
da data da solicitação.
O Boleto Bancário é a forma mais segura de adquirir produtos pela internet.
Nenhum dado pessoal, como CFP, número de conta ou número de cartões são
pedidos. O Boleto Bancário da Esoterikha.com é um título sem registro, ou seja,
se você desistir da compra é só não pagar o boleto que um dia após o vencimento
ele será cancelado automaticamente.
Confiança: As instituições bancárias somente liberam pagamento por boleto
bancário para empresas sólidas e idôneas como é o caso da Esoterikha.com o
que oferece a tranquilidade e confiança para o cliente que adquire nossos
produtos.
O Boleto Bancário da Esoterikha.com pode ser pago em qualquer agência
bancária, casas lotéricas, agências dos correios ( Banco Postal ) e home
banking até a data do vencimento. Após o vencimento deve ser gerado um novo
título.
Assim que o Boleto for pago envie um e-mail de confirmação para:
tesouraria@esoterikha.com informando a data do pagamento e seu nome
completo. Nosso sistema irá gerar uma mensagem automática confirmando o
recebimento da mensagem a qual será encaminhada para a Tesouraria
Esoterikha.com que providenciará a confirmação do pagamento e o envio dos
produtos.
Ou se preferir, ligue para nossa Central de Atendimento:
0XX19-3546-5108 ( pode ligar a cobrar )

Envio para o Exterior ( Europa e Estados Unidos )
Também enviamos o CD ROM para toda Europa e Estados Unidos.
Trabalhamos com envio de remessas internacionais através do sistema Western
Union que possui convênios com as principais instituições financeiras de todo o
mundo.
Investimento:
Europa: 19 Euros ( já incluída a taxa de envio por encomenda internacional
prioritária )
Estados Unidos: 21 Dólares ( já incluída a taxa de envio por encomenda
internacional prioritária )

http://www.gnosisonline.org
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Maiores informações sobre envios para o Exterior envie um e-mail para nossa
Central de Atendimento ao Cliente sac@esoterikha.com .
A Esoterikha.com e Khaueh Porduções atuam há mais de 3 anos na produção e
venda de Cursos on line tendo distribuído até o presente momento, mais de 1.500
CD's para o Brasil e o Exterior (Portugal, Inglaterra, Holanda, Japão e Estados
Unidos)
Sucesso de vendas em Portugal.
O CD ROM CURSO ESOTÉRICO DE MAGIA ELEMENTAL, as 5 sementes de
Brugmansia Candida (*) e a Apresentação Acorde Matrix serão enviados por
Carta Registrada logo após a confirmação do depósito. O Mapa Astral será
enviado por e-mail.
O prazo de entrega dos correios é de 5 dias.
Garantimos a qualidade do CD ROM e a troca contra qualquer defeito que o
mesmo venha a presentar sem nenhum custo adicional.
Após receber o CD ROM em sua casa, faça o Registro On Line.
Se preferir, faça o DOWNLOAD da Versão Demonstrativa do CD ROM CURSO
ESOTÉRICO DE MAGIA ELEMENTAL para conferir a qualidade do material antes
de adquiri-lo.
Acesse o site
http://www.esoterikha.com/cursos_cdrom/magia_elemental/download.php

Conheça a Loja Esoterikha
Mais uma novidade do site Esoterikha.com, a Loja Esoterikha.
Mapa Astral Completo
O Mapa Astral Natal é feito a partir da data, local e hora de nascimento. Este é o
momento cósmico exato de seu nascimento onde no primeiro suspiro de vida o
Cosmos lançou as caracteristicas que o acompanharão por toda sua existência.
Investimento: R$ 26,90
Veja todos os detalhes, inclusive um exemplo no site:
http://www.esoterikha.com/mapa_astral/loja_mapa_astral.php
Mapa Astral de Relacionamento

http://www.gnosisonline.org
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O Mapa de Relacionamento ou Sinastria é feito a partir da data, local e horário de
nascimento de 2 pessoas. Com este Mapa você pode saber quais são os pontos
em comum de um relacionamento ( namoro, amizade ou casamento )
Investimento: R$ 29,90
Veja todos os detalhes, inclusive um exemplo no site:
http://www.esoterikha.com/mapa_astral/loja_sinastria.php
Mapa Astral Família
O Mapa Astral Família é uma promoção especial do site Esoterikha.com. São 5
Mapas Astrais Natal Completos + 1 Mapa de Relacionamento. Especial para
famílias que gostariam de conhecer todos os aspectos astrológicos de seus
membros.
Investimento: R$ 49,90
Veja todos os detalhes, inclusive um exemplo no site:
http://www.esoterikha.com/mapa_astral/loja_mapa_familia.php
Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, entre em contato com nossa Central de
Atendimento ao Cliente através do e-mail sac@esoterikha.com
Atenciosamente
Equipe Esoterikha.com
sac@esoterikha.com
(*) Promoção é válida por tempo limitado ou até acabarem as sementes.
PDF – Livros no formato digital Adobe Acrobat Reader

http://www.gnosisonline.org

17

