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Curso de Gnose, Esoterismo
e Auto conhecimento
LIÇÃO 2
ANTECÂMARA
O Arcano 10 do Tarô Egípcio
O que é a Vida e o que é a Morte? Talvez a resposta a essa questão esteja num
símbolo arquetípico sagrado, tirado do Tarô Egípcio: a Carta 10. Ela nos mostra
claramente que a Roda da Vida não nos traz a Liberação Psicológica e o
Despertar de nosso Espírito Interior.
Se voce, caro buscador, estudar detidamente esta carta, observará toda a
simbologia das Leis Cósmicas da Evolução e da Involução de todas as nossas
vidas. De um lado, temos subindo o deus Hórus e, de outro, de cabeça para baixo,
Tifon, involuindo e decrescendo na escala da vida. Os dois giram a Roda da Vida
incessantemente, mantendo o Equilíbrio na Natureza e no homem.
No entanto, há um terceiro elemento, que transcende, que foge, da Roda das
Fatalidades. Ele está representado pela Esfinge Sagrada das Iniciações, acima de
todos os símbolos da Roda. Ou seja, somente com o Conhecimento Gnóstico
Superior é que se pode liberar da Roda das Vidas Inconscientes.
Liberação, Consciência e Felicidade são os atributos de quem escapa das garras
tanto da vida quanto da morte! Isso com a ajuda da Esfinge Sagrada.
Somente com Sabedoria e Amor podemos chegar à Compreensão dos Mistérios
da Esfinge Iniciática.
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MENSAGEM DE SABEDORIA
A Flecha Envenenada e a Busca da Verdade
A VIDA
Bem, caro estudante, em nossa Lição anterior, falamos sobre a Morte, em um
prisma esotérico, ou seja, sob a base de experimentos clarividentes e pessoais de
pessoas altamente capacitadas dentro do Mundo Paranormal. Agora falaremos
sobre a Vida, e como esta é concebida, como um ser humano nasce, cresce e
evolui dentro da Roda da Vida. Também falaremos sobre a Personalidade, que é
um veículo de manifestação da Consciência e da vida humana.
Assim como existem os Anjos Funerários, ou Anjos de Saturno, encarregados de
cortar o Fio de Prata que liberta a Alma, temos os Anjos da Vida, ou Anjos
Lunares, que se encarregam de uma função delicadíssima: Conectar o corpo
astral ao novo corpo que foi gestado.
Os Anjos da Morte trabalham na 5ª Dimensão, ou Plano Astral, e os Anjos da Vida
na 4ª Dimensão, ou Plano Etérico.
No exato segundo em que o espermatozóide se choca com a parede do óvulo, o
Anjo da Vida cria um novo Cordão de Prata que liga o corpo astral do
desencarnado ao novo corpo que está começando sua jornada evolutiva dentro do
útero da mãe. (O mesmo ocorre no Reino Animal, havendo diferenciações de
espécie para espécie.)
O Cordão de Prata, entre outras funções, conecta os genes do corpo físico aos
códigos kármicos (ou Fitas Teleoginooras) do corpo astral do falecido, fazendo
com que sejam passadas todas as características mentais, emocionais e
conscientivas da pessoa. Portanto, o Anthakarana é o Mensageiro de todo o
Karma astral para o corpo físico. Segundo o próprio mestre Samael Aun Weor, o
mundo maravilhoso dos genes constitui-se numa zona intermediária entre o
mundo tridimensional e o mundo das dimensões superiores.
Infelizmente, a gigantesca maioria dos desencarnados não tem consciência dessa
conexão a um novo corpo físico. Nós, os seres humanos, não sabemos que
estamos desencarnados, muito menos quando e como nos reencarnamos.
Ocorrem determinados fenômenos astrais que "obrigam" o morto a se reencarnar.
O mestre Samael comenta esse fenômeno de uma forma dramática.
Por ordem dos Anjos do Karma (os quais efetuam cálculos cósmicos e
astrológicos complicadíssimos), o desencarnado é induzido a se encarnar. Para
isso, o morto vê em sua mente uma série de formas assustadoras ou tentadoras.
O morto se vê andando num caminho e, de repente, cai sobre ele uma abundante
chuva. Se ele, o morto, se identifica com a chuva e entra numa casa ou numa
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caverna, ou ainda cai num buraco, automaticamente ele se conecta com o novo
corpo físico. (A casa, a caverna e o buraco são representações arquetípicas do
útero feminino).
Se porventura o indivíduo estivesse totalmente consciente de que está
desencarnado, poderia resistir às terríveis ondas da vida, que o levam a se
conectar a um corpo físico. Mas, isso é raríssimo acontecer, dado nosso
lamentável nível de inconsciência e falta de autoconhecimento.
A EVOLUÇÃO DA CRIANÇA
Já conectado a um corpo, como se processa a evolução da criança dentro e fora
do útero da mãe?
Durante o curso da existência, diferentes tipos de energia fluem pelo organismo
humano. Cada tipo de energia tem seu próprio sistema de ação, cada tipo de
energia manifesta-se em seu tempo e em sua hora.
Aos dois meses de concepção, temos a função digestiva e aos quatro meses de
concepção entra em ação a força motriz tão intimamente ligada aos sistemas
respiratório e muscular.
É maravilhoso o espetáculo científico do nascer e do morrer de todas as coisas.
Muitos sábios afirmam que existe uma íntima analogia entre o nascimento de uma
criatura humana e o nascimento dos mundos no espaço sideral.
Aos nove meses, nasce a criança. Aos dez, começa o crescimento com todos os
seus maravilhosos metabolismos e o desenvolvimento simétrico e perfeito dos
tecidos conjuntivos.
Quando a fontanela frontal dos recém-nascidos se fecha totalmente, aos dois ou
três anos de idade, é sinal de que o sistema cérebro-espinhal ficou perfeitamente
terminado.
No entanto, enquanto esse processo todo se realiza naturalmente, o "karma
astral" vai interferindo no crescimento celular do feto, fazendo com que essa futura
criança tenha características muito particulares.
Dependendo dos atos, pensamentos e sentimentos cultivados em sua última
"encarnação", a resultante de tudo isso fica armazenada no corpo astral, sendo
agora transferida para o novo corpo em gestação.
Se o desencarnado acumulou muito "karma negativo", ou "memória astral"
negativa, o corpo e a mente da criança serão deficientes, enfermos etc. Se o
indivíduo cultivou uma vida psicofísica saudável, então o seu próximo corpo será
também saudável.
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Dentro do útero da nova mãe se desenvolvem os corpos físico e etérico de acordo
com 3 fatores:
1. Genótipo. Os genes dos pais, com características raciais, atávicas etc.
2. Fenótipo. A influência na gestação (emoções e pensamentos dos pais, música
ambiente, dieta alimentar da mãe etc. Nesse fator, os elementos Imaginação
Criativa e Harmonia são importantíssimos. Ou seja, mentalizar a criança saudável
e linda influencia a Memória Celular).
3. Karma. Todos os elementos energéticos cultivados na encarnação passada.
Esse processo da gestação é observado constantemente pelos Anjos Lunares até
o momento do parto, quando forças mais fantásticas ainda são postas em ação.
Determinados Devas, ou Anjos, são encarregados de orientar instintivamente a
mãe para que ela tenha um parto o mais indolor, o mais natural e o mais bonito
possível, isso de acordo com a Justiça Divina.
No exato instante em que a criança sai do ventre de sua mãe, e no preciso
momento em que o bebê dá sua primeira respiração, aí sim podemos afirmar que
a criança está viva. A Alma conectada penetra inevitavelmente no corpo físico,
iniciando mais uma etapa de seus processos evolutivo e involutivo. Portanto, nos
estudos gnósticos se afirma que a criança é um ser vivo realmente a partir de sua
primeira respiração. Antes disso, a Alma continua fora do corpo, para não
atrapalhar o crescimento harmonioso das células.
Então, isso significa que dentro do ventre da mãe há somente o corpo físico
protegido pelo etérico? Exatamente! Mesmo que o feto chupe seu dedinho, sorria,
mexa o rostinho etc., isso são reflexos das sensações do desencarnado,
transmitidos pelo Cordão de Prata.
Dissemos, na Lição anterior, que do corpo astral do indivíduo desencarnado
manifestam-se duas forças, a Essência Divina (positiva) e o Ego (negativa). O que
se encarna então, a partir da primeira respiração? Por enquanto, é tão-somente a
Essência. Ela é a primeira a manifestar-se no corpinho da criança.
Se a energia do Ego se manifestasse desde o início da infância, essa energia
absurdamente negativa destruiria qualquer possibilidade de sobrevivência do
bebê.
Por isso vemos na criança tudo o que existe de formoso na espécie humana. Ela é
linda, sempre consciente, pura, iluminada, espontânea etc. Quem de nós não
respira fundo e sorri quando carrega um bebê no colo? Observe (acima) o suave
brilho nos olhos do bebê. Sinta seu cheiro maravilhoso.
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Como é somente a Essência que se manifesta, os Anjos Lunares da Vida se
encarregam agora de continuar a fortalecer o corpo etérico e o corpo físico, e
também de organizar a Personalidade da criança, até por volta dos 7 anos de
idade.
Nesse tempo de 7 anos, em que a criança vai se desenvolvendo energeticamente,
os pais precisam tomar muito cuidado com o famoso mau-olhado. Qualquer
"golpe" de energia negativa (tanto do meio ambiente quanto de pessoas vibrando
negativamente) pode afetar o corpo vital da criança, adoentando-a, às vezes até
gravemente. Por isso as orações, os símbolos sagrados de proteção, devem fazer
parte da "pediatria esotérica". Sugere-se aos pais gnósticos que orem
eventualmente ao Arcanjo Gabriel que proteja seus filhos de toda influência astral
daninha.
Os pais devem também ficar atentos quanto à saúde das crianças, lembrando que
a Natureza faz experimentos com o seu pequeno corpo, criando enfermidades tais
como catapora, caxumba, diarréias, febres eventuais etc. Tudo isso serve para
fortalecer o sistema imunológico dos bebês, produzindo uma imunidade
duradoura.
A formação da Personalidade deve ser muito bem cuidada pelos pais, pois se ela
estiver equilibrada, a criança será um futuro adulto cheio de harmonia, paz e
saúde psicofísica. Caso contrário, poderão surgir os conhecidos Transtornos de
Personalidade.
A PERSONALIDADE DA CRIANÇA
Criança tem Personalidade? Ainda não! Isso porque a personalidade é definida
como a totalidade dos traços emocionais e de comportamento de um indivíduo.
Pode-se dizer que é o "jeitão" de ser da pessoa, o modo de sentir as emoções, a
capacidade de comunicar-se com o seu semelhante.
Existe a Personalidade extrovertida e a Introvertida. Não significa que uma seja
mais equilibrada e a outra menos. A verdadeira e equilibrada Personalidade deve
ser um meio-termo entre as duas.
Dois são os elementos que formam a Personalidade: a Conduta e o Caráter. A
conduta pode ser ensinada pelos pais e pela sociedade, ao passo que o caráter
vem do próprio interior da criança (de sua Essência ou do Ego, o qual passo a
passo vai tentando se manifestar).
O desenvolvimento básico da Personalidade vai até os sete anos de idade. Por
isso os pais gnósticos têm o dever de orientar corretamente seus filhos no
desenvolvimento de uma Personalidade equilibrada, mais espiritualizada, mais
forte. Não necessariamente mais extrovertida ou introvertida, mas sim equilibrada.
Principalmente pelo exemplo.
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Nessa fase de construção da Personalidade, a criança devagarinho vai permitindo
a manifestação daquilo que em Gnose chamamos Ego (os quais são nossos
defeitos, medos, traumas, bloqueios, maus hábitos etc.).
Observe como a criança aos poucos vai se tornando mais briguenta, mais mal
humorada, egoísta (quer os brinquedinhos só para ela), ciumenta etc... São
pequenos "eus psicológicos" já começando a se manifestar nesta Personalidade
infantil.
O Ego é na verdade uma forma mental negativa criada na sua maioria em vidas
passadas. Essa energia-ego, por simples afinidade vibratória, quer entrar no corpo
e na mente da criança, que foi seu criador. E isso pode ser interpretado
literalmente. Clarividentemente se vêem alguns desses eus rondando o bercinho
do bebê e, não raras vezes, a criança chora pelo susto que toma, pois essas
entidades egóicas, no mundo astral, são horripilantes. E os pais, infelizmente, por
ignorarem isso tudo, pensam que a criança está sentindo fome, sede, frio...
OS 7 CICLOS DA PERSONALIDADE
Como tudo no Universo e na vida, o ser humano é regido pela Lei
Heptaparaparshinokh, ou Lei do Sete. Vemos o número 7 em todos os fenômenos
naturais, como uma espécie de organizador e controlador. Na Personalidade é
assim também.
De zero a 7 anos, a criança forma sua Personalidade e seus Centros. Essa fase,
astrologicamente, é regida pela Lua. Aqui a criança se preocupa unicamente em
brincar, aprender, comer, beber e dormir. Só isso. E ficar "colada à saia" da mãe.
Dos 7 aos 14 anos, a criança está influenciada energeticamente pelo planeta
Mercúrio, o Deus da Mente. É nessa fase que a criança pergunta muito, quer ir à
escola, sua mente começa a se desenvolver mais e mais. É a famosa fase dos
"por quês".
Dos 14 aos 21 anos, o adolescente inicia sua fase sexual, romântica. É porque o
planeta Vênus atua fortemente no Centros Sexual e Emocional, mais que em
outros centros. É aqui que eles se interessam pelo sexo oposto, pela música, pela
dança, pelos passeios, pelas roupas extravagantes etc. Vênus é o planeta do
Amor. Os pais devem cuidar especialmente de seus filhos nesta fase, que é
delicadíssima. Até essa idade, já se pode saber se a formação da Personalidade
foi exitosa ou não, se o futuro adulto terá uma Personalidade equilibrada ou não.
Dos 21 aos 42 anos, o Sol rege o adulto, que já tem sua Personalidade, seus
Centros e sua mente bem formados (ou pelo menos deveria tê-los). É aqui que o
homem e a mulher se decidem a buscar "um lugar ao sol". Querem ter sua
independência financeira, querem ser um sol na vida, não mais satélites na casa
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dos pais. O astro que rege esta fase é o Sol, e ele descarrega todo o seu poder
nos Centros, especialmente (e o que interessa ao Iniciado gnóstico) no Centro
Sexual. Altas concentrações de Átomos Transformativos se fixam nas gônadas
(células sexuais), dando força, poder, atividade, prosperidade etc. Se a pessoa
teve a oportunidade de desenvolver uma personalidade equilibrada e um bom
nível espiritual (de Ser), aproveitando assim esta fase de grande poder sexual e
mental, sua vida triunfará inevitavelmente. Se não...
Dos 42 aos 49 anos, o indivíduo é regido energeticamente por Marte, o planeta da
Força e da Guerra. Aqui a pessoa luta intensamente na sua vida para decidir-se
de uma vez por todas a triunfar ou fracassar na vida, a conseguir o que ela
realmente quer, tanto espiritual quanto materialmente. Ela quer "montar sua
tenda", como se diz no jargão popular.
Dos 49 aos 56 anos, regidos por Júpiter, o Rei dos Céus, a pessoa quer
unicamente usufruir, como um bom rei, seu lar, sua família, não tem interessa
mais em lutas e conquistas, mas usar seu reino para sua satisfação pessoal. Ou
para lamentar o que não foi conseguido.
E dos 56 aos 63 anos? Aqui chega a idade terrível, a época das cobranças da
natureza. O velho dos céus, Saturno, o senhor da morte, entrega a este indivíduo
ou o cajado da sabedoria ou a bengala da decadência e da velhice. Se esta
pessoa não aproveitou ou não teve chances em sua vida, nesta fase lhe será
cobrado tudo: falta de saúde, solidão, abandono pela família, desequilíbrio
mental... E, por fim, a morte!!!
O venerável mestre Samael Aun Weor, grande cientista do espírito, afirmava: "O
fim é igual ao começo, mais suas conseqüências".
E ao final de nossa vida, mais uma vez a Roda da Vida girará. Mais uma vez
sairemos deste mundo de impermanências, de relatividades, e de ilusões...
Uma pequena reflexão: Nossa Personalidade, que foi criada e desenvolvida com
tanto sacrifício e esforço pelos Anjos Lunares, está servindo para nosso
crescimento interior? Está servindo de instrumento, de "carruagem", para nossa
Essência ou o Ego?
Todo o processo que está sendo passado nesta Lição repete-se mecanicamente,
vida após vida, e sem que sejamos conscientes de nada. Essa repetição é
chamada, no Oriente, de Roda de Samsara.
A cada encarnação, somos revestidos de uma roupagem nova, constituída de
corpo físico, corpo vital e Personalidade. Para repetir tudo de novo e de novo...
Outra pequena reflexão, antes de finalizarmos esta segunda Lição: Por que nossa
vida é repetitiva, encarnação após encarnação?
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O que temos aprendido com isso tudo, com nossas sucessivas idas e vindas?
Temos tomado consciência de nossas inconsciências? As Evoluções e as
Involuções nos ensinaram algo, sim. Mas, elas conseguiram nos liberar
espiritualmente, nos dar a verdadeira paz de espírito? Há alguma resposta para
todas estas interrogantes? Observe novamente o desenho do Arcano 10 do Tarô
egípcio.
SUGESTÃO DE PRÁTICA DA LIÇÃO II
Antes de entregarmos a prática dos próximos dias, um pequeno recado: Pode
acontecer ao estudante um atraso em seus estudos. Muitas vezes, por motivo de
doença e de outros contratempos, você não consegue realizar seus exercícios
dentro do tempo que gostaria de fazê-los. Se isso algum dia lhe acontecer, não se
preocupe. Basta adiar a data de abertura das próximas lições, fazendo-a somente
quando tiver realizado o último exercício de 15 dias, mesmo que sejam
intercalados. E caso tenha dúvidas ou questionamentos, escreva-nos, Muito bem,
agora a prática.
Este exercício ativa diversos mecanismos da Consciência e também da mente,
permitindo aflorar muitas lembranças que foram esquecidas. Com isso, podem sair
à tona (se os houver) bloqueios e repressões de nossa infância, que são muito
prejudiciais a nosso crescimento interior. O mestre Samael afirma que o primeiro
passo em nosso trabalho psicológico é descobrirmos e transcendermos nosso
bloqueios, traumas e maus hábitos, quase sempre nascidos em nossa infância e
adolescência.
A desrepressão é o primeiro passo para proximamente iniciarmos nosso trabalho
sobre a Essência e o Ego, que são nossas prioridades dentro dos Estudos
Gnósticos...
Escolha o local onde irá praticar o exercício. De preferência, seu quarto.
Relaxe o corpo numa posição confortável exatamente como na prática anterior.
Solte todas as tensões musculares, respire profundamente 3 vezes, e depois
esqueça sua respiração. Sentindo um estado de relaxamento, paz e bem-estar
interno, passe à próxima etapa da prática.
Inicie uma prática de Retrospecção. Tente relembrar, do fim para o início, seu dia
atual. Não tenha pressa. Lembre-se do máximo possível de detalhes. Vá se
lembrando de seu dia até o momento em que você acorda pela manhã e abre os
olhos.
Em seguida, faça um retrospecto resumido do que se passou a um mês atrás.
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Logo depois, um resumo retrospectivo de 1 ano atrás. Lembre-se do que você
fazia há um ano, onde morava, onde trabalhou, o que estudou, quem conheceu
etc.
Depois, um resumo do ocorrido há 5 anos. Logo, de 10 anos, 20 anos, 30 anos,
dependendo de sua idade, até o tempo mais longínquo possível.
Agora, concentre-se na sua infância, tente se lembrar do máximo de fatos
ocorridos. Em que casa você morava, o rosto de seus pais nessa época, seus
irmãos, seus brinquedos preferidos, etc. etc. etc.
Faça este exercício o máximo de tempo que você puder. Isso por 3 dias seguidos.
Do quarto ao décimo dia, concentre-se unicamente na sua infância, e tente entrar
dentro do mais profundo de sua memória. Lembre-se de realizar o relaxamento
antes de toda retrospectiva.
Bem, este exercício retrospectivo nos primeiros dias será um pouco difícil
mentalmente porque o conscientizar-se da própria vida não faz parte de nossos
hábitos mentais. Observe que no começo seus pensamentos serão muito
dispersivos.
Porém, com o passar dos dias, você terá ótimas surpresas, irá se recordar de
situações da infância que supunha ter perdido para sempre. Ah, se possível, anote
num caderno todas as suas rememorizações de infância.
Por incrível que pareça, este é o primeiro passo para você iniciar algo fantástico:
você poderá chegar a recordar suas vidas passadas. De forma natural,
espontânea, maravilhosa. E isso por seus próprios esforços e autodisciplinas.
MENSAGEM DE SABEDORIA
A Flecha Envenenada e a Busca da Verdade
Suponhamos um homem trespassado por uma flecha envenenada e que seus
parentes e amigos tenham resolvido chamar um cirurgião para retirar a seta e
curar a ferida. Mas o homem ferido objetou, dizendo: "Esperem um pouco. Antes
de retirarem a flecha, quero saber quem a atirou. Foi um homem ou uma mulher?
Foi algum nobre ou um camponês? De que era feito o arco? O arco que atirou a
flecha era grande ou pequeno? De que era feita a corda do arco? Era ela feita de
fibra ou de tripa? A seta era de rota ou de junco? Que tipo de penas eram usadas?
Antes que extraiam a seta, quero saber tudo a respeito dessas coisas".
Assim, o que poderá acontecer ao homem ferido? Antes que todas essas
informações possam ser obtidas, seguramente o veneno terá tempo de circular em
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todo o corpo e o homem poderá morrer. A primeira providência a ser tomada é
retirar a flecha, para que seu veneno não se espalhe, não é mesmo?
Quando o fogo da destruição está assolando e ameaçando o mundo, questões
como qual a composição do universo ou qual a organização ideal da comunidade
humana não têm nenhuma importância fundamental.
A resposta à indagação se o universo tem limite ou se é eterno pode ser relegada,
até que um meio de extinguir os sofrimentos do nascimento inconsciente, da
vergonhosa velhice decrépita, da doença e da morte seja encontrado. Diante da
lamentação, da tristeza, do sofrimento e da dor, deve-se primeiro procurar um
meio para solucionar estes problemas e dedicar-se à prática desse meio.
Os ensinos gnósticos esclarecem aquilo que é importante saber e aquilo que não
o é. Isto é, os ensinos gnósticos de Samael Aun Weor, o grande mestre gnóstico,
orientam os homens a aprender aquilo que deveriam aprender, a remover aquilo
que deveriam remover, e dedicar-se em esclarecer aquilo que deve ser
esclarecido.
Portanto, você, estimado buscador, deve primeiro discernir que questão é de
primordial importância para a sua vida, que problema deve ser solucionado
primeiro, que questão é mais urgente para a sua espiritualidade. Para fazer tudo
isso, deve primeiro conhecer sua vida, sua Consciência e sua mente, isto é, deve
procurar o autoconhecimento.
Reflita sobre as pessoas e sua Busca! Elas estão realmente buscando algo? Elas
têm idéia do que buscam? Ou perdem seu tempo com experiências de vida
fugazes?
O Livro Tibetano dos Mortos afirma que devemos tomar muito cuidado com o
Demônio da Estupidez...
E que Demônio é esse? Simples: Ele está conosco no dia-a-dia. É só você assistir
aos programas de auditório nas tevês nos fins de semana, ler algumas revistas de
fofoca e certos noticiários.
Quanta estupidez!!! Quanta perda de tempo na vida das pessoas. Tanta
superficialidade e mentira...
Correm atrás de entretenimento, mas não conseguem achar prazer. Ficam horas
nas filas de museus, cinemas, vão a suas "chácaras" e à praia nos feriados, e
voltam mais estressados, mais tensos e mais infelizes. Quanta estupidez!!!
Assim caminha a humanidade, totalmente superficial.
Todos nós precisamos aprender a resgatar a obviedade da vida em nossas
consciências.
http://www.gnosisonline.org
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Aprofunde seus estudos adquirindo o CD ROM Curso
Esotérico de Magia Elemental
Veja todo conteúdo do CD ROM no site:
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).

http://www.gnosisonline.org
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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
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.

http://www.gnosisonline.org
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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 )
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

http://www.gnosisonline.org
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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
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
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