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Curso de Gnose, Esoterismo
e Auto conhecimento
LIÇÃO 5
ANTECÂMARA
Estimado estudante gnóstico que até agora nos acompanha. Na presente Lição
falaremos sobre o Poder da Palavra, do Verbo e da Oração. Isso é algo tão
cotidiano que na considerável maioria das vezes utilizamos este poder
mecanicamente, inconscientemente.
No entanto, é a Grande Chave que nos abre as Portas de nossos Mundos
Interiores, nossos Mundos Mágicos. Esta Chave é o Poder da Palavra. Sobre este
tema, estão reservadas duas Lições, a presente e uma futura, dedicada à Ciência
dos Mantras.
O Poder da Palavra é mágico. Isso mesmo, não há em nós nada mais mágico,
mais poderoso e mais misterioso que o som, que a palavra inteligível, às vezes
para a mente, às vezes somente para o Espírito. É com o estudar e o experienciar
o Poder do Verbo que transmutamos nossa mente, curar nosso corpo, dirigir
nossos destinos. É com o Poder do Verbo que poderemos levantar as paredes de
nosso Templo Interior, para que o Sacerdote oficie nele. O Sacerdote é nosso
Espírito e o engenheiro que deve consertar esse templo é nossa própria
Consciência. (Aliás, como vai a sua Consciência? Você já parou para saber como
ela vai?) É com o controle da Palavra que economizamos a energia vital suficiente
para abrirmos as portas das dimensões superiores da natureza.
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O PODER DO VERBO
A palavra possui muitas conotações. Pode-se estudar o Verbo sob a ótica social,
psicológica, mágica ou espiritual. Quando o homem tem o pleno controle sobre as
palavras que saem de sua boca; quando ele sabe controlar-se verbalmente;
quando ele conhece, direciona e aplica a energia da palavra, não somente seus
fonemas, então somente assim ele pode chegar a tornar-se um Iniciado, um
aplicador da Magia em sua vida. O Poder da Palavra Falada é mágico, é
transformador e transmutador de nossa vida. Pelos frutos se conhece a árvore, é
pelo modo como se aplica a palavra no cotidiano que se reconhece um Iniciado.
Devemos entender que tudo quanto existe na Natureza tem uma nota-chave
particular, uma nota-síntese, e, se soubermos produzir a correta invocação desse
som, imediatamente receberemos resposta. Coloque dois pianos num mesmo
ambiente; dedilhe a tecla sol repetidas vezes e a corda correspondente do outro
piano começará a vibrar em harmonia. Esse é um dos segredos da Magia da
Natureza. Quando uma pessoa consegue resposta para alguma coisa é porque
sintonizou sua natureza interior nela. É dessa forma que a Natureza opera e é
como podemos nos relacionar com Seu pensamento. O murmúrio dos arroios e o
som do vento ou da chuva são ondas sonoras de notação musical semelhante e,
ao ouvi-las, devemos saber instintivamente que por trás desses sons existe uma
nota-chave da Natureza. O poder do Iniciado Gnóstico está aí. Porém, a magia do
Verbo encontra-se também, e principalmente, naquilo que emitimos no dia-a-dia.
Você sabia que no Antigo Egito não se falava aleatoriamente sobre as catástrofes
que destruíram a Atlântida? Especialmente nos Templos sagrados, que são
verdadeiros geradores e canalizadores de energias poderosíssimas? Diziam que
quando alguém verbaliza lembranças de desgraças, essas mesmas voltam
poderosamente a quem a proferiu? Para os Hierofantes egípcios, falar não é
somente pronunciar idéias que sejam transmitidas. Verbalizar é irradiar toda a
energia que temos potencializada em nosso interior. O médico que consola um
enfermo, o político que derrama esperanças ao povo, o mago que invoca os
poderes secretos da Natureza superior... Isso só ocorre por meio do Verbo
concentrado e direcionado para um fim positivo, e que mais cedo ou mais tarde
gera reações (Lei de Ação e Reação) naquele que o direcionou.
Nós vivemos no plano físico. E quando falamos de Reino físico, nos lembramos
dos diversos estados da matéria (Ar, Fogo, Água e Terra). Dentro do ser humano
encontram-se os mesmos elementos, e suas contrapartes energéticas. O ser
humano, quando pronuncia uma palavra, uma frase, uma oração ou uma
maldição, primeiro faz vibrar num desses quatro elementos em nosso interior uma
certa energia para, alguns milésimos de segundo depois, exteriorizar essas
palavras.
No Reino físico, a atuação mais importante é o nosso Verbo, o som que sai de
nossa boca, modulada pelas cordas vocais e potencializado pelas nossas
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energias vitais, etéricas. Para sermos bem-sucedidos em qualquer coisa na vida,
quando queremos concretizar algo em nossa vida, primeiro pensamos nisso,
depois o sentimos como necessário e, finalmente, lançamos este Verbo, esta
Palavra no Universo, para que a Energia Mental Cósmica a plasme no mundo
físico. O grande médico e mago moderno Jorge Adoum (Mago jefa) afirmava: "O
homem fala como age, age como pensa e pensa como sente". Portanto, tudo o
que falamos tem em sua essência um pouco do poder de nossa mente e de
nossas emoções.
O Verbo, a Palavra, é criadora. Deus criou o Universo e os seres vivos por meio
da vibração. Por isso se diz que "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com
Deus e o Verbo era o próprio Deus". A Bíblia também diz que Deus criou o mundo
e o Universo quando disse Fiat (Faça-se). Isso é vibração, isso é energia. E o
mestre Samael diz que no princípio do universo, os Deuses Misteriosos cantaram,
e com essa vibração musical tudo o que existe e "é" foi feito. Também o sistema
solar se move pela vibração, o Sol, os planetas, as estrelas, enfim, tudo, inclusive
o ser humano. Vivemos, nos movemos e temos o nosso Ser totalmente banhados
de vibrações, de energias.
Às vezes as vibrações que nos influenciam a vida são negativas, ocasionando
uma vida desequilibrada, sofredora, inconsciente, desarmônica etc. Às vezes, é
toda luminosa e feliz porque as energias que nos cercam são benfazejas e bemaventuradas. Por que (eis a grande pergunta) atraímos uma ou outra situação
para nosso destino? Temos como modificá-lo poderosamente?
A PALAVRA HUMANA
"Assim como acima, é embaixo", como nos ensinou o grande avatar egípcio
Hermes Trismegisto. No plano humano, podemos afirmar que uma única palavra
pode salvar um país, uma única palavra pode destruir uma nação. As palavras são
muito poderosas. Podem ser utilizadas para causar grave prejuízo ou grande
benefício. A mente controla a boca; entretanto, muitas vezes a boca parece ter a
capacidade de falar por conta própria, sem reflexão prévia ou consideração quanto
às conseqüências das palavras. Isso acontece porque a linguagem nos é muito
íntima, é uma parte tão importante da mente que parece se animar
automaticamente, sem o nosso consentimento. Por isso o divino mestre Buda
sempre exortava seus seguidores a cuidar do que diziam. É extremamente fácil
dizer a coisa errada. E extremamente difícil consertar o que se falou, não é
mesmo?
Há um famoso texto budista que reza:
À luz da verdade, contemple a desordem e a agitação deste mundo.
Observe que elas resultam de discussões sobre assuntos insignificantes.
A calamidade emana da boca, gerando mil pecados e uma miríade de
transgressões que nos aguilhoam firmemente a este mundo.
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Os praticantes sábios são muito cuidadosos com o que dizem, e seguem muito
diligentemente as instruções dos mestres espirituais, tais como Jesus, Buda,
Maomé, Ramakrishna, Samael etc. Resumidamente, esses grandes mestres nos
ensinam a evitar as quatro transgressões da boca:
A Mentira
A Duplicidade
As Palavras ásperas e
As Palavras vãs.
A Mentira é extremamente repreensível porque é uma arma que contribui para o
fortalecimento da ilusão. Se todo autêntico ensinamento esotérico visa a fazer o
estudante despertar sua consciência, seja ela física, seja espiritual, então a
mentira é contrária aos preceitos sagrados.
A maioria da humanidade já está quase completamente perdida no mar da ilusão.
Mentir é amarrar-nos fortemente ao Ciclo de nascimentos e mortes, representada
simbolicamente pelo Arcano 10 do Tarô.
Quando alguém mente, essa pessoa danifica seus canais de energia, seus nádis,
atrofia certos chacras, especialmente o laríngeo e o sexual. Quando alguém
mente, perde uma considerável quantidade de energia, não somente sexual, mas
mental e emocional.
E é justamente essa energia a que precisamos acumular para crescermos
espiritualmente.
Outra conseqüência da mentira contumaz é o karma da deformação física. Quem
tem o hábito de deformar a verdade pela palavra, em sua próxima encarnação
tende a nascer com um corpo físico todo defeituoso. Reflita sobre isso, caro
estudante, e perceba a gravidade de deixarmos sair qualquer coisa de nossa
garganta.
Duplicidade é dizer uma coisa a uma pessoa e outra a outra pessoa. Falar algo e
pensar outra coisa totalmente diferente. Com a duplicidade enganamos e
prejudicamos emocionalmente a essa pessoa. As energias da adulação e do
embuste geram deformações no corpo astral de quem as profere. Quem sorri e
elogia e, pelas costas, pensa e fala o contrário, incorre em erro grave para a
própria consciência. Seja verdadeiro (a) no falar, sem ser áspero (a).
Há um texto chinês muito antigo que diz: "Aqueles que são fingidos, que brigam
com os outros ou que causam a discórdia entre as pessoas são rasgados ao meio
quando caírem no inferno". Ou seja, esse inferno a que se refere o texto
mencionado são as energias de baixíssima vibração que nos advêm quando
pronunciamos negativamente cada palavra carregada de mentiras, cinismos,
discussões, ironias, sarcasmos, indelicadezas etc. E é esse acúmulo de
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negativismos que deforma (rasga ao meio) nossos corpos etérico e astral, e o
físico na vida futura...
As Palavras Ásperas não são somente as palavras vulgares e de baixo calão, mas
principalmente aquelas que magoam alguém. Por vezes, as palavras ásperas
assumem tonalidades sutis de escárnio. Se nos auto-observamos, perceberemos
claramente quando nossas palavras têm a intenção de ferir. Palavras ásperas são
palavras que objetivam causar sofrimento a um semelhante.
Um texto tântrico afirma:
"As pessoas nascem com um machado dentro da boca e com ele se cortam ao
proferir palavras ásperas. O resultado desse comportamento volta-se contra eles
e, assim, lhes é impossível conhecer a felicidade."
E as Palavras Vãs, o que são? Podem ser as palavras mentirosas, palavras
verdadeiras proferidas no momento errado, palavras verdadeiras que causam
sofrimento a outrem, palavras verdadeiras sem começo nem fim, palavras
verdadeiras que são desorganizadas ou apresentadas de forma insensata.
Nos colégios iniciáticos do Oriente, enfatiza-se a necessidade de não se proferir
palavras vãs, especialmente as palavras falsas, inoportunas, palavras sem
significado, imprecisas, irrefletidas, roucas, desconexas, fúteis, sem objetivo,
contraditórias etc. As palavras nada acrescentam ao ouvinte? Então são palavras
vãs.
Enfim, estamos enumerando uma série de situações em que muitas vezes nos
metemos ao longo de nossa vida, especificamente pelo mau uso de nosso verbo,
de nossa palavra falada.
Pronunciar uma palavra, não só corretamente, mas consciente e amorosamente, é
de fundamental importância para nosso crescimento interior.
Numa Lição futura, falaremos sobre o Poder dos Mantras, ou seja, das palavras,
letras e frases constantemente pronunciadas, de tal forma que se produza um
efeito mágico, psicológico e/ou espiritual. No entanto, a Ciência dos Mantras é
uma oitava superior deste trabalho maravilhoso do autocontrole de nossa boca.
Primeiro, devemos economizar energia e força psíquica na forma de um grande
controle de tudo o que sai de nossa garganta. Depois, sim, podemos canalizar e
direcionar essa energia verbal para o fim desejado.
Nunca é demais salientar a importância da fala. As pessoas criam a maior parte
de seus carmas negativos por meio das palavras.
A fala é o mais poderoso meio de interação, não somente entre as pessoas, mas
do homem com a Natureza e com o Cosmos. Os sacerdotes, os magos, os
hierofantes e os xamãs invocam os poderes das forças ocultas por meio da
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palavra falada e por meio dos mantras, aliados a uma concentração terrível. As
palavras que escolhemos, o tom de voz utilizado e até o tópico que selecionamos
para conversar podem ter a mais profunda influência sobre as outras pessoas.
Palavras imoderadas e irrefletidas geralmente resultam em mal-entendidos,
suspeitas e raiva.
Da mesma forma que é fácil ofender alguém com nossas palavras, podemos
facilmente ser ofendidos. Apesar de não nos ser dado controlar o que os outros
nos dizem, podemos ser compassivos e compreensivos ao ouvir, alimentando
uma inteligente disposição a tolerar seus excessos e erros verbais. Ao mesmo
tempo, podemos ser cuidadosos com o que dizemos aos outros.
A personalidade e a psique humanas são reveladas pela fala. É bom lembrar que
aqueles que por hábito falam de maneira irada provavelmente têm necessidade
profunda e arraigada de fazê-lo. O mesmo ocorre com os irônicos, sarcásticos,
orgulhosos, luxuriosos, os que falam demais etc. As pessoas que se expressam
desta forma mostram um lado negativo de sua mente e de sua consciência. O que
devemos fazer? Como reagir? Da mesma maneira? No mesmo nível energético?
Comprando o mesmo carma negativo da outra pessoa? Quando estamos na
presença de pessoas assim, qual a atitude compassiva a adotar? Seja paciente,
seja tolerante e não piore o problema e a situação com seus próprios erros
verbais. Bem, isso é só uma sugestão para você refletir.
O PODER DA ORAÇÃO
Num artigo publicado no Southern Medical Journal, em julho de 1988, uma
pesquisa convenceu a comunidade científica mais incrédula. O médico
cardiologista Randolph Byrd usou um computador para dividir aleatoriamente um
grupo de 393 pacientes com problemas coronários internados no Hospital Geral
de San Francisco (Califórnia). O primeiro grupo, composto de 192 pacientes,
recebeu oração todos os dias por pessoas de várias crenças religiosas. O
segundo grupo, composto por 201 pacientes, não recebeu nenhum tipo de oração.
Ninguém ligado ao estudo, incluindo os próprios pacientes, médicos e
enfermeiras, sabia quem estava recebendo oração e quem não estava. As
pessoas que rezaram para o primeiro grupo receberam o primeiro nome de vários
pacientes com a descrição da sua condição física. Isso significa que cada paciente
teria de cinco a sete pessoas orando por ele, todos os dias, ao longo de dez
meses.
Depois dos dez meses, o dr. Byrd e sua equipe descobriram que o grupo que
recebeu oração necessitou cinco vezes menos antibióticos e três vezes menos
possibilidade de desenvolver edema pulmonar (conseqüência do inadequado
bombeamento cardíaco). Nenhum dos que receberam oração precisou de
intubação, enquanto 12 dos membros do segundo grupo necessitaram desse
procedimento e, ainda, um número muito menor do primeiro grupo morreu...
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Todos os santos, profetas e Apóstolos enfatizavam a necessidade de orar. Orar a
Deus, à Mãe Natureza, ao Cristo, à Divindade. Na Bíblia se lê que devemos pedir
para receber. Todos nós já tivemos momentos de crises (saúde, dinheiro e/ou
amor) que nos fizeram recorrer à oração para que pudéssemos nos sentir mais
aliviados, de uma forma ou de outra, e também para encontramos soluções
definitivas ou relativas a nossos problemas pessoais.
A oração nos conecta com as forças sutis da natureza e do universo. Nos
purificamos e permitimos que a Memória Curativa da Natureza penetre em nossas
almas e corpo físico. A oração, quando acompanhada de concentração, devoção e
fé consciente (consciência, mente e emoção direcionados), abre nossos chacras e
condutos de energia para que o Prana e as "bênçãos supremas" venham até nós.
A oração tem diversas finalidades, entre elas:
1. Cura e autocura
2. Solução de problemas
3. Eliminar conflitos internos, mentais e emocionais
4. Desbloqueia e harmoniza ambientes e pessoas
5. Proteção psíquica
6. Paz de espírito
7. Aperfeiçoa a prática da meditação
8. Faz vibrar intensa e positivamente cada chacra de nossos corpos internos
9. Traz alegria no dia-a-dia
10. Faz o humano e o divino dentro de nós se harmonizarem
11. Fenômenos mágicos
12. Purificação e liberação psicológica
O Alcorão islâmico afirma: "Recita o que te foi revelada do Livro e observa a
oração porque a oração preserva o homem da obscenidade e do ilícito".
Encontramos em Provérbios, 6:16-19: "Estas seis coisas o Senhor detesta, e a
sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam
sangue inocente; o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se
apressam a correr para o mal; o testemunho falso que profere mentiras, e o que
semeia contendas entre irmãos".
No Pentateuco (os cinco primeiros livros do Antigo Testamento), lê-se que Josué e
seu exército destruíram a cidade amuralhada de Jericó com o poder das
vibrações. Entoaram cânticos (mantras?), gritaram e tocaram trombetas. A cidade
ruiu sobre si.
E também vemos em diversas passagens a Jesus curando, liberando e iluminando
a multidões somente com a força de seu Verbo criador.
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Num artigo publicado no Southern Medical Journal, em julho de 1988, uma
pesquisa convenceu a comunidade científica mais incrédula. O médico
cardiologista Randolph Byrd usou um computador para dividir aleatoriamente um
grupo de 393 pacientes com problemas coronários internados no Hospital Geral
de San Francisco (Califórnia). O primeiro grupo, composto de 192 pacientes,
recebeu oração todos os dias por pessoas de várias crenças religiosas. O
segundo grupo, composto por 201 pacientes, não recebeu nenhum tipo de oração.
Ninguém ligado ao estudo, incluindo os próprios pacientes, médicos e
enfermeiras, sabia quem estava recebendo oração e quem não estava. As
pessoas que rezaram para o primeiro grupo receberam o primeiro nome de vários
pacientes com a descrição da sua condição física. Isso significa que cada paciente
teria de cinco a sete pessoas orando por ele, todos os dias, ao longo de dez
meses.
Depois dos dez meses, o dr. Byrd e sua equipe descobriram que o grupo que
recebeu oração necessitou cinco vezes menos antibióticos e três vezes menos
possibilidade de desenvolver edema pulmonar (conseqüência do inadequado
bombeamento cardíaco). Nenhum dos que receberam oração precisou de
intubação, enquanto 12 dos membros do segundo grupo necessitaram desse
procedimento e, ainda, um número muito menor do primeiro grupo morreu...
Todos os santos, profetas e Apóstolos enfatizavam a necessidade de orar. Orar a
Deus, à Mãe Natureza, ao Cristo, à Divindade. Na Bíblia se lê que devemos pedir
para receber. Todos nós já tivemos momentos de crises (saúde, dinheiro e/ou
amor) que nos fizeram recorrer à oração para que pudéssemos nos sentir mais
aliviados, de uma forma ou de outra, e também para encontramos soluções
definitivas ou relativas a nossos problemas pessoais.
A oração nos conecta com as forças sutis da natureza e do universo. Nos
purificamos e permitimos que a Memória Curativa da Natureza penetre em nossas
almas e corpo físico. A oração, quando acompanhada de concentração, devoção e
fé consciente (consciência, mente e emoção direcionados), abre nossos chacras e
condutos de energia para que o Prana e as "bênçãos supremas" venham até nós.
A oração tem diversas finalidades, entre elas:
1. Cura e autocura
2. Solução de problemas
3. Eliminar conflitos internos, mentais e emocionais
4. Desbloqueia e harmoniza ambientes e pessoas
5. Proteção psíquica
6. Paz de espírito
7. Aperfeiçoa a prática da meditação
8. Faz vibrar intensa e positivamente cada chacra de nossos corpos internos
9. Traz alegria no dia-a-dia
10. Faz o humano e o divino dentro de nós se harmonizarem
11. Fenômenos mágicos
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12. Purificação e liberação psicológica
O Alcorão islâmico afirma: "Recita o que te foi revelada do Livro e observa a
oração porque a oração preserva o homem da obscenidade e do ilícito".
Encontramos em Provérbios, 6:16-19: "Estas seis coisas o Senhor detesta, e a
sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam
sangue inocente; o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se
apressam a correr para o mal; o testemunho falso que profere mentiras, e o que
semeia contendas entre irmãos".
No Pentateuco (os cinco primeiros livros do Antigo Testamento), lê-se que Josué e
seu exército destruíram a cidade amuralhada de Jericó com o poder das
vibrações. Entoaram cânticos (mantras?), gritaram e tocaram trombetas. A cidade
ruiu sobre si.
E também vemos em diversas passagens a Jesus curando, liberando e iluminando
a multidões somente com a força de seu Verbo criador.
EXEMPLOS DE AFIRMAÇÕES
Podemos citar inumeráveis orações e afirmações verbais que têm efeitos os mais
diversos para nosso corpo e nossa psique. As mais famosas são as do Pai-Nosso
e a Ave-Maria. Cada religião e grupo esotérico tem suas práticas verbais de
preferência, porém todas elas devem ser sempre acompanhadas de
concentração, fé e devoção.
Nós, os estudantes gnósticos, temos nossas orações particulares, que sentimos
serem efetivas e profundas, apesar de suas fórmulas serem singelas. São elas:
Podemos citar inumeráveis orações e afirmações verbais que têm efeitos os mais
diversos para nosso corpo e nossa psique. As mais famosas são as do Pai-Nosso
e a Ave-Maria. Cada religião e grupo esotérico tem suas práticas verbais de
preferência, porém todas elas devem ser sempre acompanhadas de
concentração, fé e devoção.
Nós, os estudantes gnósticos, temos nossas orações particulares, que sentimos
serem efetivas e profundas, apesar de suas fórmulas serem singelas. São elas:
"Eu creio em Deus
Eu creio na Mãe Natureza
Eu creio nos mestres da Luz.
Minha Mãe Divina, peço a tua proteção."
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"Que o poder de Cristo nos proteja, que o poder de Cristo nos guie, que o poder
de Cristonos ilumine."
"Eu creio no Cristo Cósmico, o poderoso mediador astral que enlaça a
minhapessoa física com a imanência suprema do Pai Solar."
Cada uma dessas orações deve ser feita muitas vezes (não somente uma ou duas
vezes) para que possamos sentir fortemente os efeitos de tais orações.
Quando uma pessoa começa a orar positiva e fortemente, o clarividente observa
que a aura do devoto se torna iluminada, atingindo a cor branca brilhante. Em
seguida, os chacras se desobstruem e se aceleram consideravelmente. Depois,
vê-se uma onde de energia divina descendo sobre essa pessoa, como se ela
estivesse debaixo de uma cachoeira, porém de luz. Claro, essas orações podem
ser verbalizadas, faladas, cantadas (como nos Cantos Gregorianos) ou
simplesmente mentalizadas.
Recomendamos a você, querido estudante gnóstico, que tenha sempre em
memória essas orações que acima ensinamos para que faça bom uso delas
sempre que necessitar. Se possível, ore antes de dormir para que tenha ótimos
sonhos e experiências astrais positivas.
Até aqui, falamos sobre o poder do verbo, da palavra no dia-a-dia e da oração. Os
estudos gnósticos podem e devem ser vividos 24 horas ao dia. Não somente nos
pouquíssimos momentos de nossas práticas meditativas. Ter uma postura
psicológica adequada em nosso cotidiano é de fundamental importância. Observe
a si próprio e sinta cada palavra que você pronuncia. Sinta sair de sua boca não
somente sons audíveis pelos ouvidos, mas bênçãos sentidas pelo coração.
Essa postura, aliada aos exercícios que você está praticando diariamente,
tornarão suas energias cada vez mais sutis, sua percepção do mundo será cada
vez mais diferente e mais espiritualizada. Enfim, seu trabalho de Auto-Realização
terá realmente, decididamente, definitivamente, iniciado. Aquele que controla sua
língua pode controlar seu coração, sua mente e suas energias mágicas. Lembrese disso sempre.
Cada uma dessas orações deve ser feita muitas vezes (não somente uma ou duas
vezes) para que possamos sentir fortemente os efeitos de tais orações.
Quando uma pessoa começa a orar positiva e fortemente, o clarividente observa
que a aura do devoto se torna iluminada, atingindo a cor branca brilhante. Em
seguida, os chacras se desobstruem e se aceleram consideravelmente. Depois,
vê-se uma onde de energia divina descendo sobre essa pessoa, como se ela
estivesse debaixo de uma cachoeira, porém de luz. Claro, essas orações podem
ser verbalizadas, faladas, cantadas (como nos Cantos Gregorianos) ou
simplesmente mentalizadas.
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Recomendamos a você, querido estudante gnóstico, que tenha sempre em
memória essas orações que acima ensinamos para que faça bom uso delas
sempre que necessitar. Se possível, ore antes de dormir para que tenha ótimos
sonhos e experiências astrais positivas.
Até aqui, falamos sobre o poder do verbo, da palavra no dia-a-dia e da oração. Os
estudos gnósticos podem e devem ser vividos 24 horas ao dia. Não somente nos
pouquíssimos momentos de nossas práticas meditativas. Ter uma postura
psicológica adequada em nosso cotidiano é de fundamental importância. Observe
a si próprio e sinta cada palavra que você pronuncia. Sinta sair de sua boca não
somente sons audíveis pelos ouvidos, mas bênçãos sentidas pelo coração.
Essa postura, aliada aos exercícios que você está praticando diariamente,
tornarão suas energias cada vez mais sutis, sua percepção do mundo será cada
vez mais diferente e mais espiritualizada. Enfim, seu trabalho de Auto-Realização
terá realmente, decididamente, definitivamente, iniciado. Aquele que controla sua
língua pode controlar seu coração, sua mente e suas energias mágicas. Lembrese disso sempre.
SUGESTÃO DE PRÁTICA DA LIÇÃO V
Nesta prática, você estará desenvolvendo e fortalecendo a Vontade, a
Concentração, a Imaginação e a Canalização da Energia Cósmica e Divina.
Deitado em sua cama, ou sentado numa cadeira confortável, de olhos fechados e
corpo relaxado, faça a seguinte visualização criativa: Imagine que dos céus, brilha
o Sol bem forte. (Não importa se a sua prática seja feita à noite.) Desse Sol desce
um fogo líquido muito forte, bastante quente, e desce até o topo de sua cabeça.
O Fogo Cósmico penetra pelo chacra da coroa, do topo da cabeça, inundando o
centro do cérebro, curando e despertando todos os seus atributos físicos e
espirituais. Imagine esse Fogo líquido e luminoso penetrar por toda cabeça.
Imagine seu cérebro cheio de fogo, luminoso e resplandecente.
Faça a oração que sair de seu coração, peça aquilo que você mais necessita
espiritualmente. Sugerimos a seguinte oração, embora você possa mudá-la,
sempre e quando sentir que deve:
Ó Espírito do Sol, digna-te santificar meu espírito. Ó Luz Sagrada, devolve à
minha alma sua natureza divina! Glória a ti, ó Senhor do Universo! Cura minha
mente e minha Consciência!
Neste estado de Consciência, relaxe e entre me meditação, sinta como sua mente
e seu espírito ficam depois dessa "prática solar".
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MENSAGEM DE SABEDORIA
Existe uma enorme força nos apelos, desafios e sonhos em que vive o ser
humano. Na psique de cada um existem impossibilidades que se projetam como
desejos e ansiedades.
A verdade é que quanto maior o apelo, quanto maior é o desafio exigido, maior é
também a atração. Sabendo que o ser humano vive mais dentro de seus sonhos e
esperanças, constatou-se que desafios convenientemente dirigidos fazem com
que ele possa ser manipulado, controlado e hipnotizado.
Com o recurso de meias verdades e através de uma educação repleta de regras,
leis e conceitos equivocados, a sociedade foi criada para o proveito de poucos e o
desgaste de muitos.
É irônico constatar que aquele que nega e combate o autoritarismo e a tirania é o
mesmo que se submete sem pensar às ideologias espirituais e religiosas sem a
menor preocupação com o fato de que elas podem estar deformando sua mente e
espírito.
Para não entrar em conflito com os valores do grupo social a que pertence e
também para preservar sua auto-imagem, acomoda-se e aceita como normais
todas as verdades e imposições estabelecidas.
E com toda essa falta de independência interior, ainda procura razões que
expliquem o porquê de seus recalques e de suas inseguranças.
Não percebe que submeter-se à autoridade de terceiros, sem ao menos
questioná-las, destrói sua própria autoridade, e que acomodar-se a seguir
verdades preestabelecidas é perder a chance de encontrar a própria verdade.
É importante ter coragem e energia para duvidar daquilo que é colocado como
real, é preciso aprender a conhecer dentro de si mesmo tanto o mestre quanto o
discípulo.
Não existe nenhuma diferença entre o indivíduo e a sociedade. A sociedade é
formada pela soma dos indivíduos, e tanto nossos erros quanto nossos acertos se
refletem em nossos semelhantes.
O fato de conseguir perceber isso é recriar um mundo melhor.
Se você quer uma sociedade perfeita, comece a ser perfeito. Mude a si mesmo (a)
e estará mudando a sociedade.
Reflita sobre isso!

Http://www.gnosisonline.org

12

Curso de Gnose, Esoterismo e Auto conhecimento

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).
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
Http://www.gnosisonline.org
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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.
Investimento:
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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
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
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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

Http://www.gnosisonline.org

16

