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O Grande Conselho Cármico
Clube de Autores Na explosão da Criação, grandes faíscas de luz emanaram energias
e vibrações por todos os cantos do universo. Esses Raios de Luz e energia escolheu
Mestres para manipula lós. Então surge a Grande Fraternidade Branca Universal. Um
poderoso conselho de seres divinos que trabalham desde então, com a ﬁnalidade de
ajudar os seres humanos a evoluir, e a encontrar a ascensão. Ou seja a LIBERDADE
espiritual. As cores a nossa volta são manifestação de energias de planos superiores.
Os principais Raios da Fraternidade Branca são os 7 primeiros. Porque 7 é o numero
sagrado do altíssimo Deus do universo. Numero da criação, da perfeição, do divino, 7
Dias da Semana: Domingo Segunda - Feira Terça - Feira Quarta - Feira Quinta - Feira
Sexta - Feira Sábado 7 Planetas Astrológicos: Sol Lua Mercúrio Vênus Marte Júpiter
Saturno 7 Cores do Arco Íris: Vermelho Laranja Amarelo Verde Azul Anil Violeta 7
Notas Musicais: Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si 7 Mares: Mar Adriático Mar Arábico Mar Cáspio
Mar Mediterrâneo Mar Negro Golfo Pérsico Mar Vermelho 7 Virtudes Divinas:
Castidade Generosidade Temperança Diligência Paciência Caridade Humildade 7
Arcanjos: Miguel Gabriel Rafael Uriel Fanuel Zaraquiel Simiel 7 Metais da Alquimia:
Chumbo Cobre Estanho Mercúrio Ferro Prata Ouro 7 Chakras Principais: Muladhara
Svadhistana Manipura Anahata Vishudda Ajna Sahasrara 7 maravilhas do mundo:
Pirâmides de Gizé Estátua de Zeus em Olímpia Jardins suspensos da Babilônia
Templo de Ártemis em Éfeso Mausoléu de Halicarnassus Colosso de Rhodes Farol de
Alexandria
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Para onde quero ir?
Caminhando na luz
O despertar da consciência levará você a entender o seu propósito na Terra e será
de grande auxílio do queem relação ao que é necessário fazer. A busca incessante
do autoconhecimento trará luminosidade para o seu caminhar. Caminhar na Luz
exige que a reforma íntima seja feita.O terceiro volume da Série "Mensagens de Luz
para o seu dia" vem orientá-lo na descoberta sobre "Para onde quero ir?", de modo a
incentivá-lo a buscar, constantemente, a compreensão sobre si mesmo, sobre a
importância da prática das lições de amor deixadas por Jesus Cristo, para que sua
caminhada seja de luz.O "Despertar da Consciência" sobre o "Eu Sou", iniciado com
a leitura do primeiro volume, é campo fértil para que o autoconhecimento espiritual
conduza você a um caminhar mais suave, de maneira que a Verdade Divina se torne
parte de você e de toda a matéria ao seu redor, permitindo-lhe ter uma vida plena.Já
o segundo volume trouxe esclarecimentos sobre "O que estou fazendo aqui?" no
planeta Terra, um incentivo na busca constante da compreensão sobre si mesmo e
sobre a prática das lições de Jesus Cristo quanto ao Caminho, a Verdade e a Vida.As
mensagens deste livro estão diretamente relacionadas àquelas contidas no primeiro
e segundo volumes da Série e, quando compreendidas, mostrará que a caminhada
na luz levará você ao encontro de sua Pura Essência Divina para adquirir uma
consciência plena em perfeita sintonia com a Justiça Divina.Neste livro, você
encontrará mensagens dos Instrutores do planeta Terra, mensagens dos Mestres da
Grande Fraternidade Branca, mensagens e mantras enviados pelos Médicos da
Equipe da Colônia Médica do Grande Coração e Astheriãn. Verá, ainda, informações
sobre a Hierarquia Espiritual Divina, os sete Raios Cósmicos, bem como seus
respectivos Mestres Ascencionados (Chohans/Diretores), Arcanjos e Eequipe
Angélica que regem e cuidam do Planeta.Agradecemos a toda a Espiritualidade de
Luz que, generosamente, nos enviou mensagens preciosas para nosso
desenvolvimento espiritual!Muito bom reencontrá-lo (a) nesta jornada de
aprendizado e amor!O QUE FAZEMOSO Grupo Anjos de Luz
(www.grupoanjosdeluz.org.br) promove o tratamento médico-espiritual, a qualquer
um que procura ajuda e conforto, através do restabelecimento do equilíbrio
espiritual, físico, mental, emocional e moral.A assistência espiritual é feita através de
preces, passes, ﬂuidoterapia, reiki, cromoterapia, aromaterapia, cristaloterapia,
oração pessoal, oração para a casa, tratamento espiritual presencial, tratamento
espiritual à distância, ﬂorais, banhos e chás.

Mestres das Sete Chamas (Raios de
Luz)
Vgebooks (Vidal Galter) Mestres das Sete Chamas (Raios de Luz) Um trabalho de
informação e entretenimento que registra algumas das principais e mais belas
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informações sobre os Sete Raios, ou Sete Chamas de Luz e principalmente sobre os
Sete Mestres Ascencionados. O que antes, no passado recente, era tema de grupos
seletos, fechados, esotéricos, iniciáticos e até misteriosos, hoje passa a ser do
conhecimento de todos e com acesso bem mais facilitado. Um diferencial em relação
aos demais trabalhos do tipo está na forma de apresentação. Informações: Padronizadas para todos os Mestres e Chamas; - Com um ordenamento lógico e por
vezes, visando à clareza, em itens e subitens; - Com várias observações e notas
esclarecedoras, ao longo do texto principal. - Acrescidas de muitas Tabelas Resumo
e Comparativas. - Enriquecidas com ilustrações variadas, esclarecedoras e em
grande quantidade; - Complementadas por Anexos com informações adicionais e
Bibliograﬁa com livros e sites para mais informações ao leitor; Em essência, o
conjunto visa apresentar os Raios e os Mestres, cada qual com muito Amor,
Sabedoria e Ensinamentos, mas principalmente fazer conhecer, lembrar, relembrar,
seguir e enaltecer tais ensinamentos. Visando a evolução de cada um e de todos,
devemos no máximo de nossas possibilidades, evitar o mal e fazer sempre o bem de
forma a praticar, no dia a dia, os ensinamentos e ainda exempliﬁcar e compartilhar
com nossos semelhantes. "Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei..." (Jesus
Cristo) Dedicado também, humildemente, a todos aqueles que de coração sincero,
procuram uma união maior e profunda com o seu Eu nterior(EU SOU). Além de
propiciar conhecimento e lazer a todos, espera-se em função da forma leve de
apresentação adotada, que se possa atender a maior parte das naturais
expectativas do leitor.

O Poder Do Arcanjo Miguel
Clube de Autores Os Anjos e Arcanjos são mensageiros de Deus e estão entre o céu
e a terra servindo à vontade Divina. O Arcanjo Miguel é um dos arcanjos mais
próximos do reino físico e está profundamente empenhado em ajudar a humanidade
a evoluir e a elevar a vibração. Nesta obra, você vai compreender os instrumentos
que podem nos levar a essa vibração, por meio do estudo dos chacras,
cromoterapia, cristais, musicalidade celestial, aﬁrmações positivas, geometria
sagrada, dimensões, rituais e invocações sagradas. Desejo a você uma leitura
guiada com as bênçãos do Arcanjo Miguel.

Os 49 Raios Da Fraternidade
Branca
Clube de Autores O trabalho com a Grande Fraternidade Branca é uma oportunidade
divina que foi permitida para que possamos evoluir físico, espiritual e mental. De
uma única vez. Esse momento é decisivo para o planeta. Não haverá perdão para
quem escolher não evoluir. Não haverá compaixão para quem decidir ﬁcar a mercê
do destino. Somos donos e senhores dos nossos destinos. Viver aqui na terra, com a
vida que você tem hoje, com seus problemas físicos, emocionais e familiares foi uma
escolha sua. Viva seu carma sem esquecer a graça divina que a tudo e todos perdoa
e ama! É o momento de reconhecer que você é um ser divino! É o momento de
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despertar o Cristo que vive dentro de nós! É o momento de ascendermos para
planos mais elevados! É o momento de assumir o que somos e o porquê estamos
aqui! Seja sábio! Seja esperto! Seja você mesmo! Seja divino!

Chaves Do Despertar
Clube de Autores AS CHAVES DO DESPERTAR - Manifestando os sete raios Abrir
nossas percepções e expandir a consciência é a principal tarefa a que nos propomos
ao ler este livro. Para que possamos acessar nossa consciência em seu nível mais
sublime, precisamos da chave mestra, que irá abrir todas as portas das percepções,
e mergulharemos no inﬁnito universo de sabedoria e conhecimento da mente
cósmica. O conhecimento da essência verdadeira de nosso SER é resultado da
prática do autoconhecimento. A abertura de nosso potencial máximo da consciência
é um processo longo, que exige disciplina, dedicação, perseverança e
principalmente consciência do amor e da vontade maior. Vontade maior neste caso é
a perfeição de nosso papel na evolução do planeta, seja num momento bom ou ruim
de nossa existência, somos frutos de uma vontade maior, um amor eterno que
permeia todos os universos e realidades. A jornada do autoconhecimento tem sua
verdadeira “iniciação” quando a pessoa descobre pela primeira vez que todas as
respostas estão em seu interior, e vislumbra que sua própria consciência é a
essência de seu SER. Ao encontrarmos este fantástico insight, iniciamos uma viagem
para dentro de nossa consciência para encontrar as respostas. A luz do
conhecimento começa a ser expandida para vencer as trevas da ignorância. Este
caminho interior é nossa chave para vivermos o pleno amor e vibrar na unidade com
o CRISTO. Que a luz dourada do mestre nos ilumine com AMOR e Sabedoria. OS
DIREITOS AUTORAIS DESTA OBRA SÃO INTEGRALMENTE REVERTIDOS PARA OS
PROJETOS DA FRATERNIDADE EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL DA ERA DOURADA.

Grandes mestres da humanidade
Lições de amor para a Nova Era
Luz da Serra Editora LTDA Seguir bons exemplos e mirar-se em ideais divinos é mais
do que necessário nos dias de hoje. Na atmosfera de emoções conturbadas em que
vivemos atualmente, frequentemente nos encontramos em crises, depressões e
anseios que não condizem com a nossa natureza divina. "Grandes Mestres da
Humanidade - Lições de Amor para a Nova Era", faz uma busca no passado e traz à
tona a herança deixada pelos sábios que atingiram os níveis mais altos de
consciência. Esta obra começou a ser inspirada quando, num atendimento em
consultório, a autora - que também é terapeuta - deparou-se com uma aﬁrmação
que a deixou perplexa: o rapaz que buscava terapia mencionou que mirava-se nos
exemplos de vida de um traﬁcante de drogas, que para ele era uma pessoa bem
sucedida e poderosa. Nesse momento, a autora percebeu que os exemplos por onde
estamos nos guiando estão plenamente distorcidos, embebidos em violência,
arrogância, agressividade e tantas outras emoções negativas, o que difere
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completamente dos propósitos divinos, conduzindo-nos a um mundo de doenças
físicas, emocionais e desequilíbrio total. Depois de alguns anos de muitas buscas e
pesquisas, com ousadia e linguagem simples, esta obra traz esclarecimento sobre as
histórias das Grandes Almas que transformaram o mundo através de seus
ensinamentos virtuosos. Muitas sociedades, ﬁlosoﬁas e religiões aguardam com
esperança a vinda de um Messias. Os Messias já vieram em épocas passadas,
trazendo suas mensagens de amor para iluminar nossos corações e consciências.
Talvez a humanidade não perceba que as mensagens de Jesus, Buda, Krishna, Madre
Teresa, Gandhi, Ramatís e outros seres iluminados nunca foi tão necessária e atual.
Em suas sábias palavras, encontramos um amor gratuito, independente de
condições e interesses. Em "Grandes Mestres da Humanidade" a autora reúne as
propostas de evolução que cinquenta grandes almas apresentaram à humanidade.

AS SETE CHAMAS SAGRADAS
Almenara Editorial “AS SETE CHAMAS SAGRADAS” reúne conhecimentos sobre a
Hierarquia Celestial que ancora a energia dos raios em nosso planeta, servindo como
guia à humanidade em sua busca pela maestria. Concebida nos Reinos Superiores,
as pérolas de sabedoria dos Mestres Ascensionados são ofertadas pela sensibilidade
única de Aurelia L. Jones, canalizadora da série de livros TELOS, que empenhou seus
dons e sua vida ao despertar da humanidade. Junto a seu complemento prático, o
livro Ascensão, esta obra oferece informações e ferramentas capazes de promover o
necessário alinhamento às energias evolutivas da quinta dimensão. Uma
oportunidade preciosa neste momento de transição planetária. “Consideramos esta
publicação um documento sagrado para o benefício da humanidade. Ao lerem cada
página deste livro, minha presença e a presença dos outros Mestres os
acompanhará.” Saint Germain

Encontrando a Missão da Alma: A
Psicoterapia Reencarnacionista e a
Espiritualidade Abrindo Caminhos
Editora Appris Aﬁnal, quem somos? De onde viemos? Só existe esta vida? Dúvidas
para as quais muitos ainda não encontraram respostas e outros nem sabem do que
se trata, devido ao ritmo desenfreado em que os seres humanos situam-se nesse
mundo moderno. Vale a pena trabalharmos tanto para termos cada vez mais bens
materiais e sermos cada vez menos? Abrirmos mão de coisas essenciais à nossa
Alma, como lazer, descanso, amigos e, principalmente, a família? Encontrando a
missão da alma - A psicoterapia reencarnacionista e a espiritualidade abrindo
caminhos mostra que encontrar a missão da alma é simples, ou muito simples, mas
não signiﬁca que é fácil, e pode ser extremamente difícil ou quase impossível para
muitos, pois simples e fácil são coisas totalmente distintas.
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ASCENSÃO
A Chama da Ascensão, puriﬁcação
e imortalidade - Orações para as
Sete Chamas Sagradas
Almenara Editorial ASCENSÃO é uma obra prática, repleta de instrumentos que
permitem a cada um assumir as rédeas da própria evolução espiritual neste
momento decisivo da transição planetária para a quinta dimensão. Inspirada nos
ensinamentos dos Mestres Ascensionados da Hierarquia Celestial de nosso planeta,
expostos no livro AS SETE CHAMAS SAGRADAS, esta obra apresenta orações,
invocações e cerimônias que ancoram as elevadas qualidades dos Raios Cósmicos. O
destino da Terra não está no sofrimento ou na luta pela sobrevivência, mas sim no
alinhamento à Ordem Divina do amor, compaixão e fraternidade. “Aqui está contido
todo o conhecimento necessário para cada alma em evolução atingir a Ascensão.”
(Sanat Kumara)

Guia Místico De 2014
Clube de Autores Apresentação: Saudações a você e as forças que agora integram
nosso planeta. Peço licença aos seus mentores espirituais e aos seus mestres para
lhe trazer este conhecimento. Nada acontece por acaso e se você esta com esta
obra em mãos é porque lhe foi permitido acessar um conhecimento sublime e
superior. Estudar as inﬂuências energéticas de um ano é mergulhar em um vasto
mundo de conceitos, teorias e possibilidades. É como preparar se para a
tempestade, ou para um lindo passeio no parque. Todos nós queremos saber o que
nos reserva o amanhã! Não se sinta diferente por ter adquirido esta obra... Nesse
tratado vamos estudar as grandes possibilidades e inﬂuencias que regerão o ano de
2014. Não é de objetivo de este Tratado provar nada a ninguém ou fazer com que
alguém adote as ideias aqui expostas como verdadeiras. Não buscamos ainda ir
contra outros conceitos ou ideias já apresentadas por outros pesquisadores ou
estudiosos. Porém todo conteúdo aqui apresentado tem como fundamento e base a
Aritmância. Um conhecimento antigo e de muita credibilidade cientiﬁca e metafísica.
Tem como instrumento o estudo e a lógica dos números para explicar
acontecimentos físicos e espirituais. Neste pequeno tratado vamos através de
ciências místicas e esotéricas diferentes, desvendar os segredos ocultos sob o
numero 2014. A ﬁm de entendermos as inﬂuencias espirituais deste ano e o que o
universo, os deuses, as energias tem preparado par nosso planeta! Tradado 2014
tudo o que você precisa saber sobre este ano esta aqui! Boa leitura!
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O Anjo e Voce
Youcanprint Os Livros da autora O Anjo é Você e A Dieta dos Anjos Terrestres
originaram o material do curso iniciatico Angelic Healer° que foi manifestado num
trabalho desenvolvido em comunhão com as falanges de Luz. Os Anjos chamam a
nossa atenção para a reforma íntima numa jornada de descoberta e profundo
entendimento do,‟EU SOU".

As forc̦as secretas da civilização
Portugal, mitos e deuses
Ataques E Guerra Espiritual
Clube de Autores Eu Mago Anael iniciado nas ciências ocultas lido com esses temas
a quase 40 anos, sou magista, espiritualista, reikiano, estudante de teologia,
Precursor no Brasil do sistema de Evocações espirituais “Goétia de Salomão” o que
me fez ser bem conhecido no meio e ministrar diversos cursos de cunho
espiritualistas desde magia cerimonial, Cabalista.

21 Lições Essenciais
Clube de Autores 21 Lições Essenciais traz os Ensinamentos dos Mestres da Grande
Fraternidade Branca para o público em geral. Informações sobre a Hierarquia
Espiritual, origem da humanidade, Reino Angélico, Reino Elemental e as Leis
Cósmicas. Conteúdo de imenso valor para todo estudante e buscador da Luz da
Consciência.

REIKI KARUNA
O FOGO SAGRADO QUE CURA
Jane Mary Abreu Se você já tem a formação em Reiki, na modalidade Usui, está na
hora de trazer mais luz para a sua jornada, está na hora de conhecer o Karuna, que
pode ser deﬁnido como a aceleração Reiki tradicional. Os dois funcionam juntos, com
uma diferença: o Karuna veio para acelerar as curas, ele é mais evidente, mais
rápido, as mãos esquentam mais, daí a preferência dos que precisam ver para crer.
Mas é bom que se diga que para ter efeitos mais rápidos, as duas modalidades
precisam ser aplicadas juntas. USUI e KARUNA são irmãs siamesas, energias que
nasceram para viver juntas e misturadas. O procedimento é o mesmo, o que muda
são os oito novos símbolos que são acrescentados.
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3ª Guerra Mundial Contra O
Sistema Na Era Da Informação E
Espiritualidade, Ganha Pela
Parapsicologia.
Clube de Autores Nós sempre estivemos em uma busca para descobrir mais sobre as
mais profundas obras desta existência, e tem sido a parapsicologia a detentora
deste conhecimento. o antigo decreto dessa ﬁlosoﬁa sempre foi “Conhece-te a ti
mesmo”. os ensinamentos atraves da Parapsicologia, Fisicaquantica e
Espiritualidade nos ajudam a responder questões como: Quem sou eu? O que sou
eu? De onde venho? Para onde vou? Qual o meu propósito? Quem é Deus

Como Dar Aulas de Ascensão
Editora Pensamento

The Great White Brotherhood
In the Culture, History and Religion
of America
SCB Distributors "Throughout the ages, there have been men and women in every
race and religion that have mastered time and space, transcended the cycles of
karma and rebirth, and returned to the Source of all life. By attaining the goal of life,
the ascension, these souls have become ascended masters. In this book, drawn from
the author’s pivotal spiritual conference held at Mount Shasta in 1975, you will
discover how the saints and sages of both East and West work together behind the
scenes of life with seekers in every ﬁeld of human endeavor. Learn about this vast
brotherhood of light, known as the Great White Brotherhood (the word “white” refers
not to race but to the aura of white light that surrounds these ascended masters),
their devotion to humanity, and their tireless eﬀorts to help you and those you love.
Contains an easy-to-understand and unique approach to spiritual astrology called the
“Cosmic Clock,” with diagrams. Also explores key interpretations of the Book of
Revelation, America’s unique role, and the little-known vision of George Washington
and the prophecy of Sir William Hope about the future of America. "
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Foundations of the Path
Summit Beacon International The subjects covered in this volume include: The
spiritual hierarchy of the world; The ascended masters and their etheric retreats; The
oﬃce of Messenger; The divine will; Planes of consciousness; Patterns of distribution
of energy in the four lower bodies of man; The path of mysticism.

Ashram Notes
Summit University Press In these profound reﬂections on mysticism and spirituality,
the Himalayan master El Morya oﬀers spiritual advice, meditations and techniques to
achieve gnosis--self-knowledge. Includes seven prayer rituals to reduce world
suﬀering and to increase world peace. Give these rituals alone or with a group and
see how your life will change!

The spirits’ book
FEB Editora/CEI After you have read The Spirits’ Book, you will no longer have any
reason to fear death. The Spirits’ Book will provide you with the answers to nearly all
the questions you may have with regards to the origin, nature and destiny of each
and every soul on earth – and those of other worlds as well. It also addresses the
issues of God, creation, moral laws and the nature of spirits and their relationships
with humans. The book contains answers that were dictated to mediums by highly
evolved spirits who love God. The Spirits’ Book is the initial landmark publication of a
Doctrine that has made a profound impact on the thought and view of life of a
considerable portion of humankind since the ﬁrst French edition was published in
1857.

Agni Yoga
New Atlanteans

Manchete
The Big Book of Reincarnation
Examining the Evidence that We
Have All Lived Before
Hierophant Publishing Is DEATH the FINAL CHAPTER? In The Big Book of
Reincarnation, Roy Stemman attempts to answer one of the big questions of
existence: Is death the end? Or, is it the merely the end of a chapter in the book of
existence? A self-described "skeptical believer," Stemman uses his skills as a

9

10

professional journalist to perform an in-depth exploration of reincarnation. Using
case studies, anecdotes, and physical evidence from the best-documented cases
from around the world, Stemman shines a bright light on this subject, inviting
readers to decide for themselves on the basis of facts, rather than on the basis of
hearsay, speculation, and superstition. Stemman ﬁnds fascinating examples of
evidence of reincarnation in the nightmares of a Louisiana bayou boy, the past-life
recall of a renowned neurosurgeon, the research of a highly respected university
professor, and the unique system of governance in the mountains of Tibet, to name
just a few. He examines the lives of those aﬀected by reincarnation, such as children
who can actually remember their previous lives. Instead of shying away from the
skeptics, Stemman evaluates their leading theories and compares them to the
ﬁndings that he has accumulated throughout his global research. The Big Book of
Reincarnation is thorough, well researched, engaging, and the most comprehensive
book ever published on this fascinating subject. Readers who love Brian Weiss’s
Many Lives, Many Masters and Only Love is Real will appreciate the depth of study
that the author brings to this work. Topics that have long been scoﬀed by skeptics,
past lives and reincarnation are enjoying a revival of mainstream interest after
prominent medical professionals and scientists have added their personal
experiences and research to a growing chorus of proof that the afterlife is no myth
for the weak minded. Neurosurgeon Dr. Eben Alexander’s book, Proof of Heaven, is
one such example. The truth is, a deeper exploration of the human psyche and
transpersonal psychology oﬀers a frontier for the brightest minds of our day. Other
popular books that explore these and related topics include: The Wheel of Life by
Elisabeth Kübler-Ross Life After Death – The Burden of Proof by Deepak Chopra Life
After Life: The Bestselling Original Investigation That Revealed "Near-Death
Experiences" by Raymond Moody And many others

El-An-Ra
The Healing of Orion
Star Borne Unltd

Gospel Workers
Review and Herald Pub Assoc

The Acts of the Apostles
Jazzybee Verlag The ﬁfth book of the New Testament has been known from ancient
times as The Acts of the Apostles; but this title cannot be found in the book itself.
One of the earliest manuscripts, the Codex Sinaiticus, gives as the title the simple
word Acts, with no mention of the apostles. There is a reason for this. Acts was
intended to be more than a brief history of the service rendered by the twelve
disciples, much more than the principal events in the lifework of its four leading
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characters, Peter, James, John, and Paul. The Acts of the Apostles was one of the last
books written by Ellen G. White. It was published a few years before her death. It is
one of the most illuminating volumes that came from her proliﬁc pen. The average
reader will ﬁnd in it light for Christian witnessing. The message of the book is up to
date, and its relevancy is reﬂected in the eﬀort of the author to show that the
twentieth century will witness a bestowal of spiritual power exceeding that of
Pentecost. The work of the gospel is not to close with a lesser display of the Holy
Spirit’s power than marked its beginning.

Medieval Scapini Tarot Deck
U S Games Systems /U.S. Games Systems, Inc. The 78 cards of the Medieval Scapini
Tarot recreatethe Middle Ages of Europe with symbolism, costume and settings.

Heaven and Hell
Easy to Read Layout
Fv Editions Heaven and Hell, or the Divine Justice according to Spiritism "It is certain
that we live, think, and act; it is not less certain that we shall die. But, on leaving
Earth, where shall we go? What will become of us? Shall we be better oﬀ, or shall we
be worse oﬀ? Shall we continue to exist, or shall we cease to exist? "To be, or not to
be," is the alternative presented to us; it will be for always, or not at all; it will be
everything, or nothing; we shall live on eternally, or we shall cease to live, once and
forever. The alternative is well worth the consideration." A.K Of the four principal
works of Allan Kardec, Heaven and Hell is the third. It gives a series of spiritnarratives conﬁrmatory of the Spiritist theory. These works constitute the basis of a
religious belief that is equally in harmony with reason, with science, with experience,
and with aspiration. They consequently supply the true substitute for the
unreasoning faith that is so rapidly dying out from the minds of men, the true
antidote to the scientiﬁc materialism of the day, the true cure for the selﬁshness
which is the practical outcome of the short-sightedness that regards our present life
as the sum of our existence, the true explanation and guide of the sentiment which
prompts each human being to desire something better than the unsatisfying
conditions among which he ﬁnds himself.

Sons and Daughters of God
Review and Herald Pub Assoc

Mere Christianity
Harper Collins In the classic Mere Christianity, C.S. Lewis, the most important writer
of the 20th century, explores the common ground upon which all of those of
Christian faith stand together. Bringing together Lewis’ legendary broadcast talks
during World War Two from his three previous books The Case for Christianity,
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Christian Behavior, and Beyond Personality, Mere Christianity provides an unequaled
opportunity for believers and nonbelievers alike to hear this powerful apologetic for
the Christian faith.

Experimental Spiritism
Book on Mediums; Or, Guide for
Mediums and Invocators:
Containing the Special Instruction
of the Spirits on the Theory of All
Kinds of Manifestations, the
Development of Mediumship; the
Diﬃculties and the Dangers that
are to be Encountered in the
Practice of Spiritism
Initiation, Human and Solar
A Treatise on Theosophy and
Esotericism
e-artnow Initiation, Human and Solar is book by Alice Bailey in which is explained her
theory of the hierarchy of sacred entities, and the part initiation plays in that system.
Initiation is presented as a growth of perception which serves as a guide to
revelation and elucidation.

Isis Unveiled
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A Master-Key to the Mysteries of
Ancient and Modern Science and
Theology
Cambridge University Press Helena Petrovna Blavatsky (1831-91), writer, traveller
and spiritualist, is well known for her role in nineteenth-century theosophy. Born in
the Ukraine, Blavatsky travelled extensively and claimed to have spent seven years
studying esoteric mysteries in Tibet. From 1863 she began working as a medium and
later counted W. B. Yeats among her followers. In 1875 she founded the
Theosophical Society with Henry Steel Olcott. Inﬂuenced by Eastern philosophy and
the Templars, Freemasons and Rosicrucians, the Society aimed to unravel the occult
mysteries of nature. First published in 1877, this book outlines theosophy's precepts.
The book is a mishmash of Hermetic philosophy, Christian history and Asian
theology, and was allegedly dictated astrally from authorities including Plato,
Solomon and Roger Bacon. In Volume 1, Blavatsky addresses the 'infallibility of
science', attacking the methods of Darwin and others by arguing that scientiﬁc truth
can only be accessed through occult understanding.

Saint Germain: Mystery of the
Violet Flame
SCB Distributors Saint Germain Mystery of the Violet Flame unlocks the mysteries of
the violet ﬂame, a high-frequency light that you can use to change your life and the
world around you. Experienced by mystics and known to spiritual teachers East and
West, the violet ﬂame dissolves negative energy and restores it to positive energy.
Chapter by chapter, you’ll explore exactly how the violet ﬂame works and learn
practical techniques for using it to free the unlimited power that exists within you
right now to resolve everyday problems. Includes techniques of visualization along
with mantras, prayers, and aﬃrmations to call forth the energy of the violet ﬂame to
transform every aspect of your life.

Occult Medicine and Practical Magic
The Ancient Medical Wisdom of
Gnosis
Glorian Pub Samael Aun Weor, founder of the International Gnostic Movement and
author of more than sixty books, lived for many years in close contact with the
mysterious natives of the Sierra Nevada of South America. He and his wife Litelantes
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compiled and veriﬁed the knowledge they had been given by the priests and doctors
of that region, and supplemented it with their own initiatic wisdom, resulting in this
book Occult Medicine and Practical Magic. Herein one ﬁnds many explanations of the
medical knowledge preserved by the Lamas of Tibet and the Mamas of the Sierra
Nevada, demonstrating with undeniable force the limitations of modern medicine
and indicating the way to return to ancient medical wisdom. This work features
treatments for an incredible variety of illnesses and conditions, such as cancer,
asthma, the common cold, and leprosy. Includes: * Introduction to Occult Medicine *
Preparation and Discipline of the Gnostic Doctor * Classiﬁcation of Plants (Elemental
Magic) * Occult Medication and Magical Works Topics include: The Faculties of
Medicine; Medical Clinics; Healing Sanctuaries; Diagnostic System; The Five Causes
of Illness (Ens Astrale, Ens Veneri, Ens Espirituale, Ens Naturae, Ens Dei): The Gnostic
Church; Preparation and Discipline of the Gnostic Doctor; Rules for the Gnostic
Medic; Meditation; The Kundalini; The Buddhic Body; The Path of Initiation; The
Seven Serpents; The Choanes; Third Guardian; Theurgy; Cases of Psychic Obsession;
Conjuration of the Four; Sicknesses Due to Consequences of the Will of Perverse
People; Curative Words (Mantras); Sicknesses of the Mental Body; Secrets of
Practical Magic; Folklore from the Sierra Nevada; The Snake and the Mirror; Secrets
of the Magic Mirror; Clairvoyance; Teachings of Christ; Halls of Black Magic Within
Cemeteries; The Fourth Coordinate; Secret in Order to Function Within the Superior
Vehicles; The Mental World; The Mind; Jinn Humans and Jinn Lands; The Master
Litelantes, The Harpocranian Forces, the Orphic Egg and the Jinn States; Mantra in
Order to Place the Physical Body in a Jinn State; Occult Medication and Magical
Works; Conjurations and Prayers; Astral Projections; The Secret Order of the
Epoptae; Clavicle of Solomon; Matrimonial Future; The Magic Mirror; Jinn Marvels Nahualism; Classiﬁcation of Plants; Plants and their Planetary Inﬂuence; Zodiacal
Perfumes; Elemental Magic; Elemental Evolution; and more.

The Masters and the Path
UNESCO General History of Africa,
Vol. III, Abridged Edition
Africa from the Seventh to the
Eleventh Century
Univ of California Press "The book ﬁrst places Africa in the context of world history at
the opening of the seventh century, before examining the general impact of Islamic
penetration, the continuing expansion of the Bantu-speaking peoples, and the
growth of civilizations in the Sudanic zones of West Africa"--Back cover.
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The Great Scientists in Bite-Sized
Chunks
Since ancient times, the greatest minds have tried to make sense of the universe by
observing objects far beyond our abilities to see or touch - from the smallest atom to
the farthest star.Covering, in chronological order, the key discoveries of the most
proliﬁc thinkers in each scientiﬁc ﬁeld, including Aristotle, Darwin, da Vinci, Newton,
Descartes and Hawking, the book also includes highlights of the most inﬂuential
scientists' lives and works. Learn how Ptolemy ﬁxed his results to match his theories;
how Freud used cocaine to expand his thinking; and how Tim Berners-Lee, inventor
of the World Wide Web, was banned from using university computers after being
caught hacking.Revealing how human curiosity knows no bounds, this book
showcases the visionaries who have dared to question established 'truths' and
whose theories shaped how we now look at the world.
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