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Curso de Gnose, Esoterismo
e Auto conhecimento
LIÇÃO VII
ANTECÂMARA
Iniciação Aos Mistérios Da Mente (2)
Estimado estudante gnóstico, nesta Lição número 7 falaremos um pouco sobre o
conceito de Iniciação Gnóstica. Sabemos que a palavra “Iniciado” é muito
enevoada, cheia de preconceitos, fantasias e ilusões fantásticas. Para nós,
estudantes gnósticos, a “Iniciação é a nossa própria Vida”. Sob um ponto de vista
gnóstico, Iniciado é aquele que trilha um Caminho muito especial rumo a Deus, no
“religare” do homem a Deus por meio de mudanças muito profundas e conscientes
em nossa vida. O que isso significa e como se processa?
Sinteticamente, a Iniciação é uma série de processos espirituais, psicológicos,
anímicos que ocorrem ao longo de nossa vida cotidiana, mas de forma
imperceptível para a maioria dos seres humanos. Todos nós, sem exceção, temos
a possibilidade de vivenciar o fenômeno mágico e maravilhoso do processo
iniciático. No entanto, infelizmente poucos, pouquíssimos mesmo, de nós
sabemos viver consciente e proveitosamente os processos que a vida nos dá para
nos tornarmos verdadeiramente Caminhantes da Senda Iniciática rumo a Deus, à
felicidade consciente.
Quais os primeiros passos para trilharmos a “Senda da Iniciação Esotérica”? É
possível que você, querido estudante gnóstico, possa ser um Iniciado vivendo sua
vida cotidiana? Quais os pré-requisitos para tal empreitada? Que armas são
necessárias para você trilhar a Iniciação?
Para todos os grandes Avataras (em sânscrito, Avatar ou Avatara significa
Mensageiro), nenhuma pessoa pode trilhar o Caminho Iniciático enquanto não
realizar mudanças significativas em sua vida pessoal. Para os Mestres, o que
diferencia um Iniciado de um não-iniciado é a nossa Consciência em uma conduta
psicológica adequada, as reações frente às diversas circunstâncias e
adversidades da vida e o trabalho com as energias sutis. Enfim, todas essas
condutas devem ter por finalidade uma mudança “radical” em nossa vida.
Quanto mais consciente e positiva for a nossa reação (ou não-reação) perante os
diversos momentos da vida, mais distinta ela será, mais proveitosa (em todos os
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aspectos) será sua passagem por este mundo de Maya (do sânscrito: ilusão,
aparências).
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EFEITOS DA INICIAÇÃO
Um dos princípios do verdadeiro Ocultismo preconiza que o candidato só se
entregue ao seu estudo com plena consciência. O estudante não deve
empreender nem praticar nada sem o conhecimento dos possíveis efeitos de seus
atos. Um ocultista, ou candidato ao Esoterismo Superior, nunca dará nem
conselhos, nem indicações, sem ensinar ao mesmo tempo as conseqüências que
sobrevirão ao corpo, à mente e à alma de quem aspira aos Conhecimentos
Superiores.
Quanto mais você progredir em suas práticas interiores, por exemplo com as
práticas aqui sugeridas, mais se organizará seu “organismo psíquico”, ou seus
Corpos Interiores. Nas pessoas cuja vida psíquica não está desenvolvida, ele tem
uma forma confusa e irregular. No entanto, até nesses organismos anímicos
inorganizados, percebe o clarividente uma formação claramente diferenciada do
meio circundante, que se estende do interior da cabeça até o meio do corpo físico,
e assemelha-se a um corpo independente, provido de certos órgãos e fenômenos.
Este “corpo independente” é chamado pelos esoteristas de Corpo Astral.
Os “órgãos” de que vamos tratar, do corpo astral, podemos chamá-los de
Chakras, ou Flores de Lótus, ou Rosas Místicas. São principalmente em número
de 7. Podem ser percebidos espiritualmente na proximidade das seguintes partes
do corpo físico:
Primeiro, no topo da cabeça. Este chakra é chamado de Coronário e sempre foi
representado como a Coroa dos Santos e dos Budas. Em seguida, temos o
Terceiro Olho, localizado entre os olhos. Ele é denominado de Frontal. Depois
temos o Laríngeo, que fica na base da garganta, na vizinhança da laringe. O
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próximo é o chacra Cardíaco, localizado no centro do coração. É também batizado
com o nome de Cárdias. Temos o Solar, na altura do umbigo. Este é chamado de
Prostático ou Uterino, pois está na altura dos pêlos pubianos e conecta-se com a
próstata ou o útero. Finalmente, temos o Chacra Básico, no cóccix.
As Flores de Lótus apresentam-se no homem que pouco cultiva suas energias
interiores, cores escuras. No Iniciado são, em contrapartida, iluminadas. Quando o
estudante começa a praticar os exercícios ocultos, o primeiro efeito será a
Iluminação das flores de lótus.
CONDUTA DIÁRIA DO INICIADO (ou Controle das Efígies Mentais)
Além das práticas esotéricas ensinadas neste Curso Gnóstico, deve o estudante
ter uma postura adequada no seu dia-a-dia para que seus chacras estejam
sempre em equilíbrio, cada vez mais iluminados e receptivos às Forças Sutis da
Natureza e do Cosmo. Essa evolução do despertar dos chacras é auxiliada por
certas atividades. Nesta lição trataremos de comentar somente a primeira
conduta, chamada de “Controle das Efígies Mentais”.
A conduta intitulada Controle das Efígies Mentais consiste no modo pelo qual
formamos nossas “representações mentais”, ou “opiniões mentais” acerca das
pessoas e das coisas. Diz o VM Samael Aun Weor que um dos piores inimigos do
Esoterista são as “efígies mentais” (ou representações mentais). Com relação a
elas, o homem costuma entregar-se ao acaso: vê uma coisa, escuta outra, e forma
“conceitos” conforme as percepções do momento. Em seguida, ouve e vê outras
coisas e esses “conceitos mentais” se alteram totalmente. Ou seja, toda atividade
mental, conceitual, do estudante gnóstico, toda representação mental, deve refletir
a total e absoluta verdade dos fatos “em si”, e não aquilo que se encontra “aceito”
dentro de nossa mente.
Tome exemplos práticos: Você conhece uma pessoa e tem uma determinada
“imagem mental” (opinião) dela. Você sempre a “via” como honesta, trabalhadora
etc. De repente, uma segunda pessoa faz um comentário sobre essa primeira e
agora a “efígie mental” que vocetinha dela se modifica, e você a vê como
desonesta, desonrada, mentirosa etc. Tudo isso porque sua “opinião mental”
sobre esta pessoa mudou radicalmente dentro de sua mente.
Outro exemplo de Efígies Mentais: muitas pessoas têm a “imagem” de que todo
árabe gosta de dança do ventre, de quibe e esfiha. E que é educado arrotar
depois de almoçar ou jantar na casa de uma família árabe. Quando visitamos essa
família, descobrimos que muitos “conceitos” que tínhamos em mente eram falsos
ou incompletos.
Mais um exemplo de “fantasia mental”: muitos de nós pensamos que os artistas
das novelas têm uma vida de “glamour”, com festas, sorrisos eternos, muito
dinheiro e fama contínuos. No entanto, quando temos a chance de conhecer um
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ator, vemos o quão é dura a realidade para ele, que essa pessoa é tão “normal”
quanto nós, com momentos de altos e baixos em sua vida e carreira.
Quer mais um exemplo? A casa onde vivemos em nossa infância. Muitos de nós
temos uma vaga lembrança do jardim de nossa casa. Da mesa, da cama, de
nosso pai etc. E quando nos “lembramos” disso tudo, vemos como era gigantesco
o quintal da casa onde vivíamos, como nosso pai era gigantesco, como nossa
cama podia caber dezenas de pessoas ao mesmo tempo, como a mesa da sala
de jantar era muito grande. Então, quando temos a chance de visitar essa casa, já
depois de adultos, percebemos que a casa, o quintal ou mesmo nosso pai não
eram tão grandes quanto “imaginávamos”. Tínhamos na realidade efígies mentais
dessa época que não mudaram com o tempo, permaneceram estagnadas, e
nossa crença é que tais locais e pessoas continuam da mesma forma. Isso é o
que o Mestre Samael denomina “estancar-se mentalmente”.
Temos na realidade inúmeros exemplos de “efígies mentais”, e poderíamos
enumerá-las Ad Aeternum. Mas deixemos os exemplos para você mesmo e suas
reflexões. Sabemos que a vida é “maya”, ilusão. E quanto mais nos
conscientizamos sobre isso, mais vemos que o mundo em geral, as pessoas, as
nações, os povos, são dominados pela Mente iludida. Que todos trabalham
“iludidos”, cheios de fantasias. Todos vão à guerra “adormecidos” pelos sonhos
das “fantasias mentais”. Todos namoram, apaixonam-se, casam e formam família
“fascinadas”.
Como alguém pode “fantasiar” um relacionamento, namoro ou casamento? Como
isso pode ser fruto de “maya”? Diz o Mestre Samael que muitos de nós não
amamos realmente o ser que está ao nosso lado. E que na maioria das vezes
manifestamos algum dos seguintes estados interiores equivocados, nascidos em
nossa mente fantasiosa: a. juramos que o que sentimos pelo cônjuge é amor, e na
verdade é tão-somente desejo sexual ou carência afetiva. No entanto, temos a
absoluta certeza que o que sentimos é Amor; b. imaginamos que nosso
companheiro (ou companheira) nos dará a felicidade que tanto procuramos; c. nós
muitas vezes temos medo e não amor pelo companheiro (a mentira muitas vezes
nasce do medo); d. projetamos nossas necessidades pessoais, frustrações,
anseios e projetos de vida no ser que está ao nosso lado. E quando não
conseguimos o que queríamos, pedimos o divórcio alegando “incompatibilidade de
gênios”, ou acabamos incorrendo em erros, tais como adultério.
Finalmente, temos situações mais corriqueiras ainda, tais como preocupações
com o nosso futuro: será que irei casar ou ficarei solteirão (ou solteirona)? Meu
patrão irá me despedir? Serei assaltado quando voltar para casa hoje de noite?
Conseguirei pagar minhas contas até o fim do mês? Enfim, todos os dias somos
assaltados por preocupações, projeções etc., nascidos de milhares e milhares de
Efígies Mentais.
Resumindo, qual a vantagem de não se criar Efígies Mentais? Que benefícios
podemos ter ao não permitir que as fantasias se instalem na mente?
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Podemos citar algumas vantagens: Não se equivocar com pessoas, fatos ou
locais; não se decepcionar nem se frustrar com nada nem com ninguém; não
perder tempo na vida; não perder energia psíquica por meio dos 5 Centros da
máquina humana; não ter sonhos desconexos e inconscientes (pois devemos
aproveitar as horas de sono para reposição de energia vital para o dia seguinte e
também para ter experiências paranormais); não desequilibrar a mente com
divagações, devaneios e desatenções; recriação de falsas realidades ao seu
redor; preocupações mentais excessivas; pensamentos pessimistas, e, acima de
tudo, não perder energia com as Emoções Negativas, que tanto mal fazem em
nossa vida espiritual.
O que são as Emoções Negativas? Como elas nos afetam e nos atrapalham a
nossa Vida Interior???
UM POUCO MAIS SOBRE AS EMOÇÕES NEGATIVAS
Vamos nos aprofundar um pouco mais sobre as Emoções Negativas? Saber por
que não avançaremos muito em nossa Caminhada Rumo ao “Alto” caso elas não
sejam “sacrificadas”, varridas de nossa vida definitivamente?
Antes, falemos um pouco sobre a “memória das águas”. Leia atentamente acerca
da pesquisa efetuada pelo estudioso japonês, doutor Masaru Emoto, sobre a
influência do pensamento consciente nas cristalizações da água.
O trabalho de Masaru Emoto é surpreendente. Durante oito anos ele e sua equipe
cristalizaram e fotografaram moléculas de água das mais variadas partes do
mundo. As amostras foram retiradas de rios, lagos, chuva, neve e submetidas às
vibrações por meio de orações, pensamentos, sentimentos, palavras, idéias e
músicas. O mais admirável é que foi possível registrar em imagens a reação das
moléculas de água a esses estímulos – tanto os considerados positivos quanto os
negativos.
Emoto engarrafou água destilada e a deixou descansando por 24 horas em
recipientes com palavras escritas em inglês, japonês e alemão (cada recipiente
com o rótulo em uma dessas línguas). Ele escreveu palavras como “eu te odeio”,
“demônio”, “desamor”, “Hitler”, “guerra” etc. As águas também foram submetidas a
sessões de orações e “pensamentos positivos” a distância.
Em seguida, Emoto congelou a água a -5º C e fotografou os cristais de gelo que
se formaram, ampliando-os de 200 a 500 vezes. Por incrível que possa parecer,
os cristais teriam uma tendência a se ordenar de forma metódica, harmoniosa ou
não, em uma certa estrutura-padrão, de acordo com a classe de “formapensamento” embutida naquele cristal. Por exemplo, as frações de água
bombardeadas com pensamentos e palavras negativas, tinham a tendência a se
desorganizarem e irradiar cores escuras, enquanto as amostras de água
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influenciadas por belos pensamentos e expressões de harmonia tendiam a se
arranjar em formas geométricas perfeitas depois de congeladas, cristalizadas.
Outra experiência dirigida por Emoto: Em um lago japonês, onde um sacerdote
orou por mais de uma hora, a poluição diminuiu consideravelmente e, com ela,
sumiram o mau cheiro e as algas e o número de camarões que consomem detritos
do fundo desse lago diminuiu. Meses depois de feita essa oração, tudo estava
como antes: poluição, mau cheiro, algas.
Com o trabalho do dr. Emoto, temos evidências factuais de que a energia humana
na forma de pensamentos, emoções, palavras, idéias e música afetam a estrutura
molecular da água, a mesma água que compõe cerca de 70% do corpo humano e
cobre a mesma porcentagem da superfície de nosso planeta. A água é a fonte de
toda a vida neste planeta e sua qualidade e integridade são vitalmente importantes
para todas as formas de vida. O corpo é semelhante a uma esponja e é composto
de trilhões de células que contêm líquidos. Mas, e a qualidade de nossos líquidos
(e, portanto, de nossas células, tecidos, órgãos e vísceras de todo o corpo)?
Estará diretamente ligada a tudo o que pensamos, sentimos e fazemos ao longo
da vida? Decididamente, sim!
É por isso, querido (a) estudante gnóstico (a), que estamos enfatizando a idéia de
trabalharmos primeiramente em nossos estados mentais e emocionais antes de
nos aprofundarmos nos estudos e práticas esotéricos passados aqui neste Curso
Gnóstico!
SUGESTÃO DE PRÁTICA DA LIÇÃO VII
Como havíamos dito, você irá precisar de um copo de vidro ou cristal e uma vela.
É um exercício bastante interessante porque incrementa a concentração mental e
auxilia no despertar a Imaginação Criadora e, por incrível que pareça, a
Clarividência.
Coloque uma vela, acesa previamente, atrás de um copo contendo água potável.
A altura da vela deverá ser menor que a do copo, para que você possa ver a
chama através da água.
Sente-se sossegadamente em frente ao copo, relaxe o corpo, respire
profundamente por 3 vezes e inicie a prática propriamente dita.
Olhe para a luz da chama que está se refletindo na água. Concentre-se ao
máximo nessa luz, e evite de pensar ao máximo em qualquer coisa. Olhe e pense
tão-somente na luz refletida na água. Não pense em mais nada, a não ser nessa
luz refletida. Caso os olhos ardam, por uma vez ou outra pisque, para não irritar a
visão, mas evite de piscar ao máximo possível.
Faça esta prática por um tempo não inferior a 10 minutos diários, pelo mesmo
período de dias das Lições anteriores. Caso faça a prática por 15 dias, você
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começará a sentir um estado mental de grande lucidez, em seu dia-a-dia, e isso
beneficiará você em todos os sentidos.
Em seguida, depois dos cerca de 10 minutos de alta concentração mental na
chama da vela refletida nesse copo com água, feche os olhos porém mantendo a
recordação da luz da vela. Transporte com a Imaginação Criadora para seu
entrecenho. Imagine que essa luz encontra-se concentrada totalmente não mais
no copo, mas agora somente no meio da testa, entre as sobrancelhas. Concentrese por mais 5 ou 10 minutos no entrecenho, visualizando uma intensa luz
brilhando nesse ponto de seu corpo. Passados os 5 ou 10 minutos, esqueça a
concentração e relaxe o corpo mais uma vez, entrando em meditação.
Finalmente, ao abrir os olhos e recobrar os sentidos plenamente, beba a água. Ela
certamente está carregada de energia positiva desta prática de concentração
interior.
MENSAGEM DE SABEDORIA
A Ciência e a Mente
Conferência de Sua Santidade, o Dalai Lama
A mente é brilhante e esta capacidade de brilho pode criar a destruição ou a
liberdade.
A mente conduzida por emoções perturbadoras nos leva a sofrimento e destruição
como o que ocorreu no evento com as torres gêmeas em Nova York. Assim,
temos por prioridade criar boas emoções – compaixão e amor – e ampliá-las.
Paralelamente, a prioridade é reduzir as emoções negativas, o ódio e as outras
emoções perturbadoras.
Como são as estruturas de causa e efeito que produzem essas emoções
perturbadoras?
A mente é uma entidade individual, separada?
Ela é misteriosa e precisa ser estudada. A mente, ainda que sempre presente,
segue misteriosa. É necessário saber mais sobre ela. As emoções negativas
parecem perfeitamente naturais, portanto precisamos cultivar as emoções
positivas! Por serem frágeis, as emoções positivas têm de ser cultivadas.
No que diz respeito à compreensão da mente não posso falar a não ser sobre a
minha própria tradição e assim eu vou descrever a forma budista de entender o
processo da mente. A primeira Nobre Verdade do Buda é a experiência de
sofrimento. A segunda é que a experiência de sofrimento surge das emoções
perturbadoras. Há causas físicas e causas mentais, mas a causa maior está nas
emoções perturbadoras. A terceira Nobre Verdade é que a experiência de
sofrimento pode cessar na mente. A quarta Nobre Verdade é que há um caminho
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para a cessação do sofrimento e este caminho é reconhecer a realidade como ela
É.
Os objetos físicos surgem sob o domínio de causas e condições, as partículas de
espaço são seu aspecto mais sutil. A motivação e a mente criam a luminosidade
que é a forma verdadeira dos objetos. Motivação e ação mental produzem o ser e
o deixar de ser. Tudo se origina permanece e cessa via esta interdependência.
O que é o Eu, o "Si"? A continuidade da mente é que dá a base para a designação
do "eu".
A continuidade da Consciência parece o ponto fundamental do Ser numa
experiência.
Quando falamos de objetos exteriores sua origem não tem início, mas há fim para
eles, entretanto a consciência não tem princípio e nem fim.
Por que os objetos exteriores têm fim e não a mente consciente? A mente não tem
obstáculos por isto não tem fim. Os objetos têm obstáculos, por isso podem deixar
de existir. A consciência não tem qualquer obstáculo, por isto não tem fim.
Qual é a natureza da mente? É experiencial, luminosa e não física. Pode viver,
esquecer o que passou e não ter qualquer conceptualização – permanecer apenas
na condição natural. O que surge é uma espécie de vacuidade, uma experiência
direta da luminosidade da mente.
Examinando as palavras que usei não fiquem com a idéia de que existe a mente
como sendo um objeto que pode ser apontado. Trata-se apenas de uma
linguagem não há tal mente-objeto. Há várias mentes, as mentes associadas aos
cinco sentidos físicos, ver, ouvir, etc., esta consciência depende do corpo e de
seus órgãos e assim esta consciência cessa quando o corpo cessa. Há muitos
elementos aí, há as funções mentais também nisso, cessando as funções
neurológicas isto cessa.
Por outro lado, às vezes a vida cessa mas níveis sutis seguem e o frescor do
corpo segue, já se viu isto várias vezes (a vida é mantida apenas de forma
vegetativa no corpo). Assim há vários tipos de mente a vários níveis. Observando
o dia a dia, vários níveis de consciência surgem. Exemplo: Quando estamos
acordados, dormindo ou desmaiados. O mais sutil é o estado que está presente
logo após o sono da noite.
Até agora as pessoas têm se dedicado a ver o mundo material, mas recentemente
passaram a buscar compreender a natureza da mente assim como o reflexo das
emoções sobre a saúde. As visões estão internamente ligadas as emoções,
transformando as visões transformamos o mundo material e também a saúde.
Os temas ciência e mente parecem ser separados, o conhecimento da mente está
apenas no começo, mas a ciência avançou muito, no futuro ao falar sobre o objeto
de estudo da ciência veremos que não há limites aí. O estudo nunca terminará.
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Veremos também que a ciência mais adiante será vista como uma disciplina da
mente.
Tal como sugeri, olhem para dentro, tentem descobrir o estado não conceptual.
Não levem demasiado a sério (rindo...) mas tentem.

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)
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+ 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 )
Também enviamos o CD ROM para toda Europa e Estados Unidos.
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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
Mais uma novidade do site Esoterikha.com, a Loja Esoterikha.
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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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