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LIÇÃO 3
ANTECÂMARA
Caro buscador, nesta terceira lição do Curso Superior de Esoterismo e
Autoconhecimento falaremos um pouco sobre o Corpo Etérico.
Estamos passando gradativamente, em nossas Lições, a idéia de que o homem (e
todo o Universo) é constituído de Matéria, Energia e Consciência. Portanto, passo
a passo iremos nos aprofundando até chegar a conceitos mais precisos e
objetivos sobre nossa Consciência.
Antes, porém, precisaremos falar sobre a matéria e sobre a energia que formam o
ser humano. Então, gradativamente, iremos nos aprofundando até chegar à meta
ultérrima dos Estudos Superiores de Gnose, que é a Consciência!
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Felicidade Criadora
O CORPO VITAL NO SER HUMANO – CONSTITUIÇÃO
"O poder do espírito e a harmonia das forças preservam a vida da dispersão."
(Lao-Tzu)
Todo ser humano é um trio de matéria, energia e consciência (ou, como queira,
corpo, alma e espírito). A parte energética humana é concentrada num único
elemento chamado de Corpo Etérico. O corpo etérico, ou Vital, é o Fundamento da
vida e da saúde, é a Dimensão Energética do ser humano.
O corpo etérico é o centro onde se acumulam e se espalham as energias que
mantêm a vida ativa e dinâmica. Tais energias sempre foram estudadas e
manipuladas em todas as culturas de origem esotérica. Na Índia, essa energia
etérica, ou vital, é chamada de Prana. Na China, ela é conhecida como Chi (lê-se
tchi), e no Japão como Ki. No esoterismo ocidental, o Prana foi batizado com o
termo Átomos de Vitalidade ou Corpúsculos Vitais.
Sabe-se que quanto mais forte e equilibrado for o corpo etérico, maior será a
saúde e a vitalidade física. O conceito de saúde sempre foi associado ao éter, ao
corpo vital. Por isso se dava mais importância a se equilibrar o corpo vital para que
o corpo físico se mantivesse ativo, saudável e longevo. Esse equilíbrio seria
conseguido com uma vida saudável, alimentos ricos em prana, com uma
respiração mais profunda ou com artifícios para ativar a dinâmica do corpo etérico.
O corpo etérico do homem é mais complexo do que se imagina. Diversos
elementos formam a Anatomia Etérica humana. O corpo etérico pode se
diferenciar entre o homem e a mulher, entre pessoas de regiões distintas da terra,
entre pessoas que seguem padrões alimentares distintos, inclusive entre pessoas
de signos astrológicos específicos. Porém, existem elementos universais que são
comuns a todos os corpos etéricos.
O corpo vital é um aglomerado de energias bioeletrotermomagnéticas. Essas
energias, quando circulam pelo corpo físico, irradiam um campo de energia
chamado comumente de Aura, ou Campo Aurico. Os videntes observam
mudanças de Cor na Aura de acordo com alterações climáticas, ambientais,
alimentares, energéticas, mas principalmente psicológicas e emocionais.
ONDE PODEM SE ENCONTRAR OS ÁTOMOS DE VITALIDADE
Você já passou alguns minutos concentrando-se num céu bastante azul, num dia
de muito sol? Já percebeu alguns corpúsculos circulando pelo céu? Pois bem,
esses corpúsculos são os átomos de prana penetrando em nossa atmosfera,
vindos do Sol.
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Vemos que na Natureza há locais e momentos onde existe um considerável
acúmulo de Glóbulos de Vitalidade. Nas praias, nas florestas, nos templos
sagrados de todas as religiões, nas montanhas nevadas, nos dias de muito sol,
nos alimentos integrais, nas frutas e em certas plantas, conhecidas por seu poder
afrodisíaco. É por isso que visitar certos locais e alimentar-se com determinadas
comidas estimulam nossa saúde.
A título de curiosidade, podemos também afirmar que há locais e alimentos onde
se verifica uma considerável pobreza de átomos vitais, além de serem
impregnados de energias negativas. Exemplos: carne de porco (feijoada,
presuntos etc.), cemitérios, boates etc. Agora se explica por que em algumas
religiões se proíba a seus adeptos de comerem carne de porco, freqüentar certos
lugar mal-sãos etc. E você, estimado estudante, anda comendo muita carne de
porco ultimamente?
Fica a seu critério continuar com essa alimentação ou parar. Há também outros
alimentos que não se recomenda a sua ingestão: açúcares refinados, bebidas
destiladas não naturais etc.
Bem, caso você algum dia se encontre num dos locais positivos acima citados, e
que sinta que haja energia sutil, positiva, saiba que você tem a possibilidade de se
"carregar" de Prana. Respire profundamente, corra, brinque saudavelmente, tenha
pensamentos positivos, ore. Certamente, os Átomos de Vitalidade inundarão seu
corpo e suas energias internas.
COMO CIRCULAM, SE ACUMULAM E SE PERDEM AS ENERGIAS ETÉRICAS
Essas energias bioeletrotermomagnéticas circulam pelo corpo etérico por meio de
canais.
A medicina tradicional chinesa (cujo principal texto é o Livro do Imperador Amarelo
Sang-Fu), por exemplo, batiza esses canais com o nome de Meridianos. E nos
Upanishads hindus tem-se o conceito de Nádis.
Os Meridianos, ou Nádis, alimentam os órgãos primários com os elementos vitais
para a sua manutenção. Há divergências quanto ao número preciso de canais no
corpo vital. Alguns textos sagrados hindus (como o Trisikhibramanopanishad)
afirmam que existem 80 mil canais muito sutis.
Outros (o Shiva Samhita) propõem 300 mil canais. A maioria, no entanto, defende
que o corpo etérico possui, ao todo, 72 mil canais de energia, que nascem no topo
da cabeça e têm seus terminais nas solas dos pés. Esses canais passam ao longo
dos braços, das pernas, do tronco, pela parte da frente e também por trás do
corpo. Os canais de energia transportam o Prana para todo o organismo.
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Ao longo de seu trajeto, os Meridianos possuem pontos por onde a energia vital se
dispersa e penetra em determinadas regiões do corpo. Esses pontos são
justamente os locais onde os terapeutas atuam para desbloquear a circulação de
energia e mantê-la sempre harmoniosa, mantendo assim a saúde e o bem-estar
psicofísico. O estímulo e a liberação desses pontos são muito usados pela
Acupuntura, pela Moxabustão, pelo Do-In, pelo Shiatsu e, principalmente, pelas
técnicas yogues de respiração.
Há diversos tipos de energia vital. Os chineses resumem-nos em dois, Yin e Yang.
E os hindus classificam-nos em cinco categorias: Prana, Apana, Viyana, Udana e
Samana. Essas cinco classes de Prana são as que sustentam e dão existência
aos estados da matéria humana: sólido, líquido, gasoso, plásmico e etérico.
(Seriam os famosos 4 Reinos da Natureza mais a quintessência.) Já na tradicional
medicina chinesa, esses elementos vitais são classificados em: fogo, água,
madeira, metal e ar. Enfim, são classificações distintas para os mesmos princípios
energéticos que regem nossa vida e saúde.
OS GRANDES CANAIS
Existem, além dos 24 Meridianos, outros três canais de energia, muitíssimo
importantes para o autoconhecimento e a saúde, e que são considerados como os
Meridianos-chefes. Os canais localizam-se ao longo da coluna vertebral. Nas
tradições hindus são chamados de Ida, Pingala e Sushumna.
Este último corre dentro da coluna vertebral e os outros dois passam ao lado da
coluna. Ida e Pingala nascem nos testículos (ou ovários), passam pela coluna
vertebral e vão até o centro do cérebro, mais precisamente na glândula pineal (ou
epífise). Finalmente, chegam aos terminais olfativos.
Dentro das tradições esotéricas ocidentais, esses dois canais são esquematizados
com o Caduceu do Deus Mercúrio.
DEFINIÇÕES DE IDÁ E PINGALÁ
Ida é o canal que nasce no testículo direito (e na mulher no ovário esquerdo) e
carrega uma energia "lunar", passiva, e sua cor, vista clarividentemente, é pálida.
Pingala é o canal que nasce no testículo esquerdo (e na mulher no ovário direito)
e por ele circula a energia ativa da natureza, "solar", impetuosa. Esses dois canais
se unem, depois de subir ao longo da coluna vertebral, exatamente na glândula
pineal (considerada pelos antigos como o assento do Espírito Divino dentro do
corpo físico). Da pineal esses canais partem até chegar aos terminais olfativos.
(Portanto, caro estudante, não estranhe se nos ensinamentos gnósticos alguém
lhe disser que o nariz e a energia sexual estão intimamente relacionados. Isso é a
total verdade. Essa relação se dá principalmente pelos canais acima citados.)
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A título de curiosidade, damos outros nomes aos dois canais: Ida também é
conhecido como Ganges, Sasi, Lalana, Pitryana e Chandra. E Pingala: Sarasvati,
Mihira, Rasana, Devayana e Surya.
Já nas tradições esotéricas ocidentais, esses dois canais são chamados de
Gabriel ou Mercúrio (Ida) e Miguel ou enxofre (Pingala). E na tradição cristã
esotérica, os dois canais são batizados como as duas Testemunhas do
Apocalipse.
DEFINIÇÃO DE SUSHUMNA
Dentro da Laya Yoga, Sushumna é um canal sutilíssimo, tão fino quanto um fio de
cabelo (visto clarividentemente), que passa pelo centro da coluna vertebral
(chamada de Merudhandra, ou Monte Meru, em cujo ápice, o cérebro, mora o
Senhor Shiva). Porém, dentro dele passa outro canal, chamado Vajrini. E dentro
desse último passa um canal mais fino ainda, batizado com o nome de Chitrini. É
por Chitrini que sobe (por meio de determinados artifícios e exercícios muito
especiais, que serão ensinados a posteriori), a energia espiritual mais poderosa do
Universo, e que está encerrada dentro do ser humano: Kundalini
COMO SÃO CAPTADAS AS ENERGIAS ETÉRICAS
Falamos dos canais pelos quais passam as forças vitais para a saúde e a
longevidade. Falamos também sobre os principais dos canais. Mas ainda não
explicamos como o corpo etérico absorve, da Natureza, esse Prana, nem
comentamos ainda onde são armazenados os Princípios Vitais.
O corpo etérico possui vórtices de energia chamados Chacras. São milhares de
chacras, mas temos 7 principais (que são um pouco diferentes dos chacras do
corpo astral, o qual falaremos mais numa futura Lição). Os chacras não são
órgãos do corpo etérico, mas fenômenos eletromagnéticos decorrentes de um
processo muito interessante que ocorre entre os canais Ida e Pingala. Já
dissemos mais acima que Ida possui uma polaridade "negativa", lunar, e Pingala
possui uma energia "positiva", solar, isso porque eles transportam duas classes de
energias opostas. Quando Ida e Pingala sobem ao longo da coluna vertebral,
entrecruzando-se constantemente (exatamente como no desenho do Caduceu de
Mercúrio), ocorre uma "Indução Eletromagnética". No ponto exato em que esses
dois canais se cruzam, produz-se um campo de força (exatamente como ocorre
com fios de alta tensão que estão próximos um do outro). Esse campo
biotermoeletromagnético gera um vórtice de energia, um pequeno furacão, que se
estende para fora, atraindo ou repelindo as energias tanto de fora quanto de
dentro do corpo etérico. Enfim, isso é um chacra: Uma indução magnética que
atrai e repele os muitos tipos e subtipos de energia etérica que circulam na
natureza.
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OS PRINCIPAIS CHACRAS ETÉRICOS
O termo Chacra vem do sânscrito, que significa Roda, ou Vórtice de Energia. São
vórtices por onde entram e saem as energias necessárias para a manutenção da
Vida no ser humano. Existem milhares de Vórtices, mas os sete principais chacras
etéricos da saúde são os seguintes:
1 - Occipital. Localizado no topo da cabeça.
2 - Frontal. No entrecenho, entre as sobrancelhas.
3 - Laríngeo. Na base da garganta.
4 - Hepático. No fígado.
5 - Prostático/Uterino. Nessas duas glândulas sexuais maravilhosas.
6 - Joelho direito.
7 - Joelho esquerdo.
Esses sete vórtices etéricos são os responsáveis pela atração da energia da
natureza que dá saúde e longevidade ao corpo físico, dando-lhe todos os
elementos nutritivos para seu crescimento.
Todas as técnicas esotéricas para se excitar e avivar o trabalho dos chacras
etéricos são válidas, e cada um de nós pode escolher como bem entender uma ou
outra técnica, sempre tendo em vista que a finalidade é a regeneração da saúde.
A respiração, a Yoga Tibetana e a hindu, os mantras, os rituais esotéricos, as
orações sinceras e conscientes, as correntes de cura e força, as técnicas
alimentares da macrobiótica, a cromoterapia, a aromaterapia e a musicoterapia
são apenas algumas das técnicas terapêuticas que servem para ativar os chacras
etéricos.
CENTROS, OU BATERIAS, DO CORPO ETÉRICO
Quando os chacras acumulam a energia vital em nosso interior, essa mesma
energia se acumula em uma espécie de "bateria energética", que chamamos de
Centro. Em geral, dizemos que as atividades humanas estão reguladas por
centros psicofísicos. Tais Centros, ou baterias, localizam-se no corpo etérico e
regulam determinados tipos de energias.
Nas pessoas comuns existem 5 Centros básicos, e esses são verdadeiros
acumuladores de energias psicofísicas. São eles:
1 - Centro Intelectual. Localizado no centro do cérebro, ali se acumula energia
mental, a qual é responsável por manter e harmonizar a memória, as
associações e os pensamentos.
2 - Centro Emocional. Localiza-se na altura do umbigo, e ali se concentra a
energia emocional (emoções, alegria, gostos, medos, atrações ou rechaços etc.)
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3 - Centro Motor. Seu eixo está nas 7 vértebras cervicais. São as energias
cinéticas, musculares que se acumulam ali (movimentos, andar, falar, ginástica,
caminhar, esportes diversos etc.)
4 - Centro Instintivo. Radicado no Cóccix, ponta da espinha dorsal. Energias que
administram a digestão, a circulação, a pressão sanguínea etc., e que não
dependem de nossa vontade.
5 - Centro Sexual. Encarregado de todas as funções geradoras e regeneradoras
do organismo.
Quando permitimos que a Mãe Natureza nos ajude, Ela generosamente enche
nossas baterias, tornando o corpo físico um instrumento forte, saudável e
equilibrado. No entanto, devido a nosso lamentável estado psicológico, nossos
bloqueios, medos, ataques de ira, desequilíbrios sexuais etc..., malgastamos
lamentavelmente essa energia, esse material psíquico que muito poderia nos
auxiliar em nosso bem-estar integral.
Observe como a partir de agora, sim, devemos ter em consciência a necessidade
de nos aprofundarmos em nossos estudos de autoconhecimento para
descobrirmos e trabalharmos, gradativamente, em nossos pontos psicológicos
deficitários. Com essa autodepuração e auto-equilíbrio, poderemos permitir que a
natureza interior realize o que deve realizar, tal como o restabelecimento de nosso
equilíbrio psicofísico.
Relembrando: Nas próximas Lições trataremos de explicar a importância do
autoconhecimento. É importante uma mudança de estado psicológico e emocional
para que possamos manter um equilíbrio energético, a fim de obtermos mais e
mais harmonia interna e externa. Por enquanto, estamos nos concentrando
unicamente na tarefa de vislumbrar a Anatomia Energética do Homem.
SUGESTÃO DE PRÁTICA DA LIÇÃO III
Antes de ensinarmos a prática dos próximos dez dias, mais uma dica importante.
Ao realizar qualquer exercício, não o faça automaticamente, mecanicamente,
usando apenas suas faculdades exteriores como a respiração, a fixação visual etc.
É necessário que você se descondicione do mundo agitado que o cerca. Antes de
fazer os exercícios, portanto, sente-se confortavelmente, relaxe-se e volte a sua
consciência para o interior, tente sentir que existe um Ser Divino que habita em
você. Tome consciência da maravilha que é o seu Ser Interior, desligue-se do
mundo, do trabalho, dos problemas diários.
No universo inteiro só existe você. Quando, então, após alguns instantes de
interiorização e relaxamento, você sentir esse desligamento relativo, comece o
exercício proposto. Sinta como tudo fluirá melhor, como tudo se tornará mais fácil.
Boa prática.
Exercício da Visão Áurica
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Nesta prática você necessitará estar num quarto semi-escuro, com pouquíssima
luz. Tenha também um copo incolor com água potável. Dentro do quarto, sente-se
confortavelmente e segure com ambas as mãos o copo de água.Concentre seu
olhar na água e inspire lentamente, sempre com o olhar fixo na água.
Olhe, porém, relaxadamente, como se estivesse olhando através da água. Evite,
enquanto isso, de piscar os olhos (piscando o mínimo possível), e de pensar em
coisas que não tenham nada a ver com o exercício proposto.
Repita essa mesma operação até que o magnetismo de sua mão faça com que a
água se torne azulada. Você verá, então, surgir em volta da sua mão um halo
também azulado.
Com o transcurso desta e das próximas lições, esta Aura em volta da água e de
suas mãos irá aumentando e subindo pelos braços.
Lembre-se: Use uma claridade no quarto apenas suficiente para encergar a
superfície da água. Isto facilitará o despertar de sua Visão Áurica.
Tão logo termine a prática, beba a água assim magnetizada.
Este exercício não deve ultrapassar 15 minutos, cada vez, ao longo dos dez dias
seguintes.
Observação: Não se preocupe se nos primeiros dias você não conseguir ver a
aura azulada (ou esverdeada). Isso vai depender unicamente de sua disciplina e
da maneira como concentrar sua visão. Olhe a água, portanto, relaxadamente,
limpe sua mente de qualquer dispersão, de qualquer pensamento. Respire calma
e ritmicamente. Tenha certeza que se você realizar de forma disciplinada e
contínua o Exercício da Visão Áurica, terá ótimos resultados em breve tempo.
MENSAGEM DE SABEDORIA
" Sustento que a Verdade é uma terra sem caminhos, e vocês não podem
aproximar-se dela por nenhum caminho, por nenhuma religião, por nenhuma seita.
Este é meu ponto de vista e eu o sigo absoluta e incondicionalmente... Se
compreenderem isso em primeiro lugar, verão que é impossível organizar uma
crença. A crença é uma questão puramente individual, e não podemos nem
devemos organizá-la. Se assim o fizermos, ela morrerá, ficará cristalizada; tornarse-á um credo, uma seita, uma religião para ser imposta aos outros. É isso o que
todos no mundo inteiro, estão tentando fazer. A Verdade é confinada e
transformada em um brinquedo para os fracos, para os que estão
momentaneamente insatisfeitos. A Verdade não pode ser trazida para baixo; é o
indivíduo que deve fazer o esforço de ascender até ela. Não podemos trazer o
topo da montanha para o vale... Apesar disso, vocês provavelmente formarão
outras Ordens, continuarão a pertencer a outras organizações à procura da
http://www.gnosisonline.org
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Verdade. Caso se crie uma organização com este propósito, ela irá tornar-se uma
muleta, uma fraqueza, uma servidão e incapacitará o indivíduo, impedindo-o de
crescer, de estabelecer sua unicidade, que jaz na descoberta por si mesmo
daquela absoluta, incondicionada Verdade. Não se trata de nenhum feito
magnífico, porque não quero seguidores, e é esse o meu propósito. A partir do
momento em que seguirmos alguém, cessaremos de seguir a Verdade. Não me
preocupo se estão prestando atenção no que estou dizendo ou não..."
Felicidade Criadora
Jiddu Krishnamurti
Uma grande cidade beira o rio majestoso. Degraus longos e largos descem até à
água, e todo o mundo parece viver sobre esses degraus, pois estão sempre
cheios de gente e de barulho desde manhã cedo até muito depois do escurecer.
Quase ao nível d'água há uns pequenos degraus alongados, onde muitos se vão
sentar, absorvendo-se em suas ânsias e esperanças, seus deuses e seus
cantares. Toca o sino do templo e ouve-se o chamado do muezim. Alguém canta,
e um grande ajuntamento se formou, a escutar em apreciativo silêncio.
Além, acompanhando a curva do rio e continuando mais para cima, divisa-se uma
grande massa de edifícios. Com avenidas arborizadas e amplas vias, as
edificações se estendem por muitas milhas para o interior. Por um caminho
estreito e lamacento, ao longo do rio, tem-se acesso a esse vasto centro de
cultura. Vive ali um grande número de estudantes, procedentes de todos os
pontos do país, jovens ardorosos, ativos e bulhentos. Os professores têm ares
pomposos, e urdem intrigas para alcançar promoções e honorários mais altos.
Nenhum deles parece muito interessado no que irá acontecer aos estudantes
depois de saírem dali. Sua função é transmitir certos conhecimentos e técnicas,
que os estudantes mais talentosos absorvem rapidamente. Depois, eles se
formam - e pronto! Os professores têm seus empregos garantidos, suas famílias,
sua segurança; mas os estudantes terão, ao saírem dali, de enfrentar as agitações
e incertezas da vida. Edifícios como esses e mestres e estudantes como esses
existem em todo o país. Alguns estudantes alcançam a fama e uma boa situação
na vida; outros geram filhos, lutam, e morrem. O Estado precisa de técnicos
competentes, administradores capazes de guiar e de governar. E ele tem sempre,
também, o exército, a Igreja, o comércio. Em qualquer parte do mundo é a mesma
coisa que se vê.
É só para aprendermos uma técnica e termos um emprego, uma profissão, que
fazemos encher a nossa mente superficial com uma multidão de fatos e
conhecimentos, não é verdade? É bem óbvio que no mundo moderno um bom
técnico tem melhores possibilidades de ganhar a vida; mas, daí, que se segue?
Um técnico está melhor aparelhado para enfrentar o complexo problema da vida
do que quem não é técnico? A profissão é apenas uma parte da vida; mas há
também as partes ocultas, sutis, misteriosas.
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O encarecer a importância de uma só, negando ou desprezando as demais, tem
de levar, inevitavelmente, a uma atividade desarmoniosa e desintegrativa. É isso,
precisamente, o que se está fazendo no mundo, hoje em dia, de onde o conflito, a
confusão, a miséria, a se agravarem mais e mais. Existem, naturalmente, umas
poucas exceções, os que são criadores, felizes, os que estão em contato com algo
que não é de fabricação humana, os que não dependem das coisas da mente.
Tanto vós como eu temos, intrinsecamente, a capacidade de ser felizes, criadores,
de entrarmos em contato com algo existente fora do alcance dos tentáculos do
tempo. A felicidade criadora não é um dom reservado a poucos; e por que, então,
a grande maioria não conhece essa felicidade? Por que razão alguns parecem
estar em contato com a realidade profunda, apesar das circunstâncias e
acidentes, enquanto outros estão sendo destruídos por essas mesmas
circunstâncias e acidentes? Por que é que uns são maleáveis, flexíveis, e outros
permanecem rígidos e são destruídos? Apesar de todos os seus conhecimentos,
alguns conservam sempre aberta a porta que leva àquilo que ninguém, que livro
nenhum nos pode dar, enquanto outros são asfixiados pela técnica e pela
autoridade. Por que isso? É bastante claro que a mente deseja estar empenhada
e estabilizada em alguma espécie de atividade, desprezando coisas mais amplas
e profundas, porque aí ela se sente em terreno mais firme; e, assim, a sua
educação, as suas práticas, as suas atividades são estimuladas e mantidas em tal
n1vel, e sempre se encontram escusas para não se passar além dele.
Antes de serem contaminadas pela chamada educação, muitas crianças se acham
em contato com o "desconhecido", como o demonstram por várias maneiras. Mas
o ambiente não tarda a fechar-se em torno delas, e depois de uma certa idade
perde-se aquela luz, aquela beleza que não se acha em nenhum livro ou escola.
Por quê? Não digais que a vida é exigente demais, que elas têm de enfrentar
duras realidades, que é seu destino, seu karma, que é a culpa dos pais; tudo isso
é puro absurdo. A felicidade criadora é para todos, e não para poucos somente.
Vós podeis expressá-la de uma maneira, e eu de outra maneira, porém ela é para
todos. A felicidade criadora não tem cotação no mercado; não é uma mercadoria
que se vende a "quem dá mais", mas, sim. a única coisa que pode ser de todos.
É realizável a felicidade criadora? Isto é, pode a mente pôr-se em contato com
aquilo que constitui a fonte de toda felicidade? E esse contato pode ser sempre
mantido, a despeito do saber e da técnica, a despeito da educação e das
exigências da vida? Pode - mas só quando o educador se educa para essa
realidade, quando aquele que ensina está também em contato com a fonte da
felicidade criadora. Nosso problema, pois, não é o discípulo, o jovem, mas o
mestre e o pai. A educação só é um círculo vicioso quando não se percebe a
importância, a necessidade essencial e primacial dessa felicidade suprema. Afinal,
estar aberto para a fonte de toda felicidade é a mais sublime religião; mas, para se
conhecer essa felicidade, é preciso dar-lhe atenção correta, como se dá aos
negócios. A profissão de mestre não é uma rotina, porém, antes, a expressão de
uma beleza e felicidade que não podem ser medidas em termos de realização e
sucesso.
http://www.gnosisonline.org
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Perdida está a luz da Realidade, e perdidas as suas bênçãos, quando a mente,
que é a sede do "eu", assume a direção.
O autoconhecimento é o começo da sabedoria. Sem autoconhecimento, o saber
leva à ignorância, à luta e ao sofrimento.

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)
http://www.gnosisonline.org
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+ 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
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 )

http://www.gnosisonline.org
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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 )
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

http://www.gnosisonline.org
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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
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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