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Livros Ocultismo
Este livro é uma obra sobre o que chamo de trindade do mal
- ocultismo, feitiçaria e religião falsa. Estas são os
organismos através do qual Satanás realiza seus planos
perversos contra o avanço do Reino de Deus e da
humanidade. Estes três ramos do reino das trevas trabalham
em harmonia para atingir os objetivos acima referidos. Satã é
o criador e cabeça de cada um deles. E você vai sempre
encontrar o outro quando qualquer um deles estiver em
operação. É por isso que eu os chamo de uma trindade. Por
exemplo, no ocultismo, você também encontrará a feitiçaria e
religião falsa. Os falsos profetas e as bruxas geralmente
pertencem às sociedades e cultos secretos. Eles limitam-se a
ramificar-se de acordo com os seus objetivos e ações
imediatas. Eles são diferentes ramos de uma mesma árvore.
Mas como podemos verificar esta ameaça espiritual que ao
longo dos tempos tem causado tanta confusão para o
homem e sua tensa relação com o seu Criador? Isto é o que
nós tentamos mostrar aqui. Todo cristão deve se levantar,
vestir toda a armadura do reino dos céus e lutar contra esses
ataques satânicos. E nós temos que fazer isso agora; com
urgência e de forma decisiva.
Usando o seu já consagrado estilo leve e bem-humorado,
Zibordi nos brinda com um estudo abrangente da vida de
Paulo – que depois do Sumo Apóstolo Jesus Cristo, Mestre
dos mestres e Pregador dos pregadores – é, sem dúvida, o
maior dentre todos os apóstolos e mestres, o mais destacado
pregador de todos os tempos. Uma abordagem, ao mesmo
tempo historiográfica, teológica e inspirativa, centrada na
conduta de Paulo como pregador do evangelho e no
conteúdo de sua mensagem.
Seus joelhos podem te levar mais longe que os seus pés
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Vítima de depressão profunda por um longo tempo, em
determinado momento de sua vida, Stormie Omartian
percebeu que precisava compreender melhor os desígnios
de Deus e estabelecer um diálogo aberto com ele. Desde
então, tem levado milhões de pessoas a orar ? homens e
mulheres, pais e mães, jovens, adolescentes e crianças ? e
estabelecer esse mesmo diálogo com o Senhor. Neste
grande best-seller, que ganha agora uma edição moderna e
atualizada, Stormie desvenda os mistérios da oração e ajuda
os leitores a se aproximarem de Deus com confiança,
experimentando seu poder e conhecendo sua vontade.
A Chave dos Grandes Mistérios, best-seller de Éliphas Lévi,
o maior ocultista e mago do século XIX e uma das figuras
mais importantes da magia cerimonial, é uma leitura
essencial para todos que desejam se aprofundar no
aprendizado das Ciências Ocultas. A partir do estudo dos
Arcanos Maiores do Tarô, Levi desvenda o "Quaternário dos
Mistérios", apresentando os mistérios da religião, da filosofia
hermética, da natureza (que inclui os grandes mistérios
mágicos) e da Ciência, ligando-os a diversas outras formas
de sabedoria, antigas e modernas, como a "Magia Prática" e
seus desenvolvimentos e aplicações. O livro se completa
com artigos e estudos sintéticos de manuscritos sobre a
Cabala e ocultistas clássicos.
Um estudo profundo e revelador sobre o universo das
Testemunhas de Jeová, um grupo religioso que sempre
provocou muita polêmica devido aos seus ensinos peculiares
como a recusa em receber transfusões de sangue, a
discriminação e ostracismo social que impõem aos que
deixam a religião, a não participação em celebrações como
aniversários e Natal, sua recusa em servir as forças
armadas, saudar a Bandeira e cantar o Hino Nacional, a não
participação em qualquer celebração patriótica ou religiosa
(salvo as celebrações de sua própria religião) entre outras.
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Onde surgiu este grupo? Como se deu o desenvolvimento de
suas doutrinas? O que leva as pessoas a seguirem esta
religião? Porque é tão fácil entrar nesta religião mas é
impossível sair de maneira honrosa? Estas e outra perguntas
serão respondidas neste livro.
So concludes what Levi considered to be his testament, his
most important and final treatise, and a summation of his
esoteric philosophy. This volume is the conclusion of the work
he started as Book One, The Heiratic Mystery or the
Traditional Documents of High Initiation, published as The
Book of Splendours (Weiser, 1984). The Great Secret
contains his final two works. In Book Two, The Royal Mystery
or Art of Subduing the Powers, Levi discusses such topics as
Evil, the Outer Darkness, the Great Secret, Magical Sacrifice,
Evocations, the Arcana of Solomon's Ring, and the Terrible
Secret. In Book Three, The Sacerdotal Mystery or the Art of
being Served by Spirits, he expounds on the subjects of
Aberrant Forces, the Chaining of the Devil, Sacred and
Accursed Rites, Divination, Dark Intelligence, and the Great
Arcanum.
Na perspectiva de Dario Vellozo, figura notória que atuou
intensamente no cenário educacional, na vida literária e na
imprensa paranaense, o impresso ganha destaque como um
dos principais mecanismos de divulgação e de mudança
social. Nessa narrativa das estratégias de intervenção social
elaboradoras por Vellozo, também a história e a educação
entram como discursos legitimadores de ideais e caminhos
de transformação. "À Imprensa cabe, neste período de
elaboração da psiquê nacional, importante desempenho. É
ela o veículo de idéias em contacto direto com a massa
alfabetizada. A orientação, boa ou má, da escola,
complemento do lar, lapida-se e amadurece ao contacto da
Imprensa. Divulgando ideais gerais, programa de ação,
sugestões úteis, para melhora coletiva, transmite ao povo a
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mais eficiente base cívica. A Imprensa honesta e sincera é
luz na formação nacional; é guia da opinião pública e - se
compenetrada de seus fins - é Escola de todos." Dario
Vellozo

Nesta edição revista e ampliada de Iniciação à
numerologia, Johann Heyss une sua precisão de
numerólogo e sua sensibilidade de artista multimídia
e traz um texto rico em informações, oferecendo um
caminho àqueles que querem se iniciar no tema ou
aprimorar seus conhecimentos. A obra apresenta os
números e suas personalidades, bem como os
fundamentos da numerologia, por meio dos quais é
possível elaborar o Mapa Numerológico Natal e o
Mapa Numerológico Anual. Os cálculos são
expostos com clareza e os resultados são discutidos
com base em exemplos, o que possibilita ao leitor
elaborar seus próprios mapas sem dificuldade e com
liberdade para que surjam insights sobre si mesmo e
sobre seus consulentes.
Neste livro, A princesa de Belépsiah e outras
histórias , o autor nos brinda com seu talento de
contador de histórias fantásticas. Sucesso nos sites
literários, agora o estilo de Rogério Silvério de
Farias mostra toda sua força criativa. Ouse viajar
nas páginas deste livro incrível!
Este é o segundo livro da trilogia "Magia mental,
moderna e prática". Aprendemos passo a passo a
efetuar a nossa auto-programação mental para,
neste caso, ganhar prémios de lotaria. O autor, já
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vencedor ao póquer, conta-nos como conseguiu,
com pequenos exercícios diários efetuados ao longo
de apenas sete dias, ganhar também prémios
consideráveis em sorteios efetuados na Espanha e
nos EUA. A tradução deste livro do espanhol para o
inglês foi um sucesso e ei-lo agora também
disponível em português. É um livro acessível e
curto, lê-se em duas horas. É uma obra
indispensável se gosta de jogar na lotaria. Apostar
sim, mas após efetuar a programação mental
apropriada, que lhe permitirá obter os resultados
materiais desejados. Encomende o livro agora e
juntos embarcaremos nesta maravilhosa aventura! A
título elucidativo, eis o índice do livro: Capítulo 1:
Introdução Capítulo 2: Introdução 2 Capítulo 3: O
estranho mundo em que vivemos Capítulo 4: Níveis
mentais Capítulo 5: A nossa mente nunca descansa
Capítulo 6: Conselhos prévios Capítulo 7: Prática
para entender o funcionamento do universo mental
Capítulo 8: Primeiro método Capítulo 9: Intuição
Capítulo 10: A arte da transmutação mental Capítulo
11: Outras maneiras de ganhar dinheiro Capítulo 12:
Outras formas menos convencionais de usar magia
mental e ganhar dinheiro em jogos de azar
Encomende o livro agora. Muito obrigado.
É raro que um trabalho sobre ocultismo
verdadeiramente original apareça na cena literária
moderna. Prateleiras das livrarias e catálogos estão
repletos de livros que querem dizer pouco, ou dizem
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de maneira tão misteriosa que o conteúdo é quase
impossível de compreender. O resultado é que o
leitor ou investigador do conhecimento pode
aprender muito pouco sobre assuntos da magia
oculta. O conteúdo deste livro, por outro lado, são
apresentados em linguagem e formato fáceis de
entender. Investigadores do ocultismo não
encontrarão nenhuma língua secretas ou monges
loucos nestas páginas. Spitzalod, Milianthros e
Dakmonias são seres que passaram este
conhecimento, cientes de que é importante entender
como esta edição veio à existència. A edição deste
livro foi "recebida" por meio de comunicação Astral
conhecida como canalização. A escrita física é
humana, mas a fonte eram duas entidades
sobrenaturais, Spitzalod e Milianthros. Este livro foi
escrito apenas com as mensagens recebidas por
Spitzalod ou Milianthros, seres sobrenaturais que
desejam reproduzir este conteúdo no reino físico.
Apesar de atrito com o que a sociedade cristã
moderna atribui como "aceitável," esta obra só
resgata conteúdo existente milènios atrás, fiel e
verdadeiro à instrução de sua escrita. Sem censura
ou edição deste material, reproduz o material para
que as pessoas possam usar sua liberdade de
escolherem ler esse material para tomarem suas
próprias decisões sobre se este livro teve algum
mérito ou não à prática. Após ler este conteúdo, é
vocè quem decide se o material nessas páginas é
Page 6/27

Read Book Livros Ocultismo
contra seu sistema de crenças pessoais, então não
pratique seus ensinamentos, velha forma da religião.
Em outras palavras, basta lembrar que há aqueles
que praticam magia de acordo com os
ensinamentos deste livro. Lembre-se sempre de
respeitar tanto os seus direitos como os nossos de
praticarmos a forma de magia ocultista que cada
pessoa escolhe e defenda. Caso alguém tente
desacreditar tanto Spitzalod como Milianthros, tenha
cautela, pois o "Livro de Spitzalod" apareceu pela
primeira vez impresso mais de seis mil anos atrás,
no que hoje é conhecido como Oriente Médio. Os
últimos exemplares sobreviventes conhecidos dele e
do "Livro de Milianthros," foram destruídas pelo fogo
quando Júlio César queimou a agora famosa
biblioteca de Alexandria, no Egito em 47 a.C.. Mas
agora estes livros estão de volta. Desacreditar ou
atacar essas obras antigas e poderosas é assumir
oposição à enorme aura de poder mantida por
milènios emprestada a estes volumes por tuas
próprias forças de proteção. Como as tumbas dos
faraós este livro, entre os outros dois desta trilogia,
pode infligir maldição sobre quem tentar profaná-lo.
Este livro não é o único caminho para a verdadeira
magia, mas uma ferramenta extremamente
poderosa e fonte digna de conhecimento sobre as
velhas maneiras e Feitiçaria, entre os muitos
caminhos para o conhecimento oculto e à verdade.
Como instruído por Spitzalod e Milianthrus, nenhum
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de nós nunca deve assumir superioridade a
qualquer outro caminho trilhado por outras linhas,
que é perda de tempo. Na sua prática este grimoire
mágico se torna um patrimônio pessoal e, como tal,
vocè pode transmiti-lo mas tenha ciència de que o
fará com tuas próprias energias astrais exclusivas.
Por esta razão não empreste este livro para não
emprestar a si mesmo ou si mesma. Ele terá um
laço de energia sobrenatural a te tornar vulnerável
diante de tamanha exposição pessoal,
especificamente para quem o praticá-lo, do que
curiosos. Boa sorte nesta viagem pelo grimoire
antigo de Spitzalod e Milianthros. Caso não queira
mudar para sempre tua vida, tudo bem. Feche este
livro agora e o coloque de lado. Do contrário pela
primeira vez se aventurará além do comum e do que
lhe foi estabelecido para ver o mundo que poderá
atuar a partir dos ensinamentos deste livro. Este
livro muda a maneira c
Segundo o Espiritismo, uma revolução moral irá
transformar o mundo. Allan Kardec, avisado pelos
espíritos superiores, reuniu documentos e
comunicações para assegurar que a história fosse
fiel aos fatos. Infiltrados adulteraram obras e
falsearam a teoria espírita. Em 1921, desconfiado
dos desvios, o pesquisador Canuto Abreu foi à Paris
e teve acesso aos arquivos secretos, além do relato
de pioneiros fiéis como Léon Denis, Flammarion e
Gabriel Delanne. Todavia, nas décadas seguintes,
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numa trama complexa, os documentos foram
saqueados, parte queimada, parte roubada por
nazistas. Um acervo fundamental, porém, foi
recuperado! Com o auxílio do médium Chico Xavier,
os espíritos orientaram: “Não chegou a hora ainda.
Esses documentos precisam ser traduzidos e
preparados, para não criar polêmicas, mas
esclarecer a verdade”. A hora de manusear os
inéditos e surpreendentes milhares de manuscritos
centenários, e contar a verdadeira história do
Espiritismo, chegou!
This work has been selected by scholars as being
culturally important, and is part of the knowledge
base of civilization as we know it. This work was
reproduced from the original artifact, and remains as
true to the original work as possible. Therefore, you
will see the original copyright references, library
stamps (as most of these works have been housed
in our most important libraries around the world), and
other notations in the work. This work is in the public
domain in the United States of America, and possibly
other nations. Within the United States, you may
freely copy and distribute this work, as no entity
(individual or corporate) has a copyright on the body
of the work. As a reproduction of a historical artifact,
this work may contain missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. Scholars believe, and we
concur, that this work is important enough to be
preserved, reproduced, and made generally
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available to the public. We appreciate your support
of the preservation process, and thank you for being
an important part of keeping this knowledge alive
and relevant.
Em um único livro, você tem acesso ao best-seller
Segredos da Magia e Bruxaria: Instruções Para a
Prática de Rituais Mágicos e Feitiços, Wicca - Guia
Rápido para Praticantes e Magia Cristã. LIVRO 01:
SEGREDOS DA MAGIA E BRUXARIA Transforme
Sua Vida com Feitiços, Rituais e Outras Práticas
Ensinadas Neste Livro A palavra-chave deste livro é
praticidade. Ele é destinado a quem quer praticar
magia de forma rápida, sem a necessidade de ler
longos livros teóricos. Com Segredos da Magia e
Bruxaria, você aprende enquanto pratica. Ele
contém uma variedade de feitiços e rituais
exclusivos, como amor, dinheiro, beleza, evocações,
proteção. O leitor também será introduzido aos selos
mágicos, também chamados de sigilos, tais como
selos de espíritos e planetários. Nenhum outro livro
ensina a maneira correta de se evocar Lúcifer e
Miguel. Nenhum outro livro fornece um ritual
detalhado de beleza com os deuses nórdicos Frey e
Freya ou um poderoso feitiço de amor com a
misteriosa Lilith. Nenhum outro autor jamais abordou
tantos assuntos, desde amor até magia planetária,
em uma única obra, como Pierre Macedo fez. Não
importa se você é um praticante de magia branca ou
magia negra, um seguidor da Wicca ou se você
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precisa de alguma ajuda espiritual, esta obra foi
escrita para você. Agora você tem em suas mãos a
chave para mudar o curso da sua vida. Uma
Pequena Amostra do Que Você Encontrará Neste
Livro de Bruxaria, Rituais e Feitiços Mágicos
Instruções de preparação para realizar rituais, lançar
feitiços, etc. Feitiços de magia branca Feitiços de
magia negra Feitiços de amor Feitiços de
manipulação Quebra de feitiços Evocações:
instruções sobre como chamar espíritos Magia
planetária Vale ressaltar que este livro contém
feitiços reais, rituais e outras práticas de bruxaria
que funcionam, se você seguir todas as instruções
fornecidas. LIVRO 02: WICCA - GUIA RÁPIDO
PARA PRATICANTES Este livro fornece todas as
informações necessárias para criar rituais e feitiços.
Ele contém listas de espíritos com os quais você
pode trabalhar, planetas, incenso para todas as
ocasiões, velas, ervas e muito mais. Todas as
seguintes áreas são abordadas neste guia. Amizade - Amor - Casamento - Atração Sexual Gravidez - Mensagem / Contato - Saúde / Cura Proteção - Purificação - Inimigos - Sonho Lúcido Adivinhação - Dinheiro - Sorte e Sucesso - Beleza
Ele também vem com dois feitiços exclusivos para
dinheiro e amor. LIVRO 03: MAGIA CRISTÃ ?A
Magia Cristã é destinada a todos aqueles que têm
afinidade com a doutrina de Jesus Cristo. Com este
tipo de magia, podemos aproveitar ao máximo o
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poder dos anjos e santos para mudar nossa vida
através de rituais que usam elementos do
cristianismo. Neste livro, você vai entender como
devemos utilizar os seres celestiais como
intermediários entre nós e o Senhor Jesus, para que
nossos pedidos sejam atendidos mais rapidamente.
Você também vai encontrar rituais para
prosperidade financeira, amor, cura, entre outros.
Como extrair uma linguagem segura durante uma consulta
divinatria? Qual o verdadeiro significado dos 22 arcanos
principais e dos 56 arcanos auxiliares? Que conhecimento se
deve possuir para jogar o tar com excelncia? Com sua
profunda experincia profissional, Nei Naiff esclarece tudo
sobre cada um dos 78 arcanos, desde a anlise simblica
(tarologia) at a divinatria (taromancia), sempre seguindo
um pensamento livre de associaes com outras correntes
do ocultismo. O ensino dos arcanos se processa em
exemplos prticos do cotidiano, possibilitando fcil
compreenso para uso em diversas tiragens existentes. O
autor lana explicaes de uma inovadora estrutura
sintomtica dos arcanos e a diviso dos quatro planos para
uma leitura oracular segura. A filtragem mstica abordada no
primeiro volume permite ao estudante ou profissional
relacionar uma linguagem mais pura e contempornea para
as cartas. Tar tar!
Você está cansado de colorir flores, mandalas, arte doodle
entre outras imagens femininas? Conheça a série de livros
para colorir sobre ocultismo. Esta edição maior combina os
volumes 1 e 2 e apresenta 80 páginas para colorir escuras,
satânicas e ocultas. Cores vivas, ótimas ilustrações e
imaginação são tudo que você precisa para deixar a mente à
vontade! Cada imagem é impressa em sua própria página de
Page 12/27

Read Book Livros Ocultismo
aproximadamente 22 x 28 cm, então não precisa se
preocupar com borrões.
Prefa?cio No decorrer de suas numerosas meditac?o?es
pu?blicas e palestras em universidades ao redor do mundo,
foram feitas milhares de perguntas a Sri Chinmoy sobre
ocultismo, astrologia, discos voadores, seres ex- traterrestres
e assuntos afins. Normalmente, ele reluta em discutir tais
assuntos, pois sente que satisfazer a curiosidade mental de
um busca- dor na?o aumentara? a sua aspirac?a?o ou
devoc?a?o a Deus. No entanto, como um Mestre Espiritual
que realizou Deus e tem acesso aos dife- rentes mundos
interiores, Sri Chinmoy e? capaz de oferecer uma das
u?nicas explicac?o?es definitivas e com autoridade sobre
esses feno?menos, e de tempos em tempos ele responde
perguntas sobre tais assuntos. Este livro apresenta algumas
das perguntas e respostas mais interessantes.
Recipes, Spells, and Wisdom from the Hedgerow Once upon
a time the witch held a place of esteem in the village; her
knowledge of local plants and wayside herbs were used to
heal; her wisdom and empathy made her the village
matchmaker and marriage counselor; and her ability to
commune with nature and animals gave her a place of revelry
and wisdom. She was the Hedgewitch. Aimed at the busy
witch, who is both breadmaker and breadwinner, this book
revives the spirit of the Hedgewitch and teaches you how to
make every day one full of wisdom, healing, and magic. For
the practicing or would-be witch whose life is more jeans,
chaos, and the never-ending question of what’s for dinner
than it is black robes, cauldrons, and incantations, Mandy
Mitchell has a recipe for you! “I want to demonstrate how
daily chores can become magical rituals with the potential to
enrich and transform your life—everything from the way we
form relationships with our families and friends to cooking,
cleaning, and healing.”—from the introduction Journey through
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the wheel of the year with one eye on the kettle and the other
on the magical!
O misterioso tarô criado por Aleister Crowley e Frieda Harris
é interpretado em versos que iluminam o significado de cada
arcano.
SEJA ENCORAJADO PARA SER FIEL EM SEU CHAMADO
Nos dias que vivemos é extremamente importante ter uma
doutrina sadia a fim de que não cometamos erros. Neste livro
prático e poderoso, Rick Renner enfatiza que a Palavra de
Deus deve ser o nosso fundamento na batalha espiritual.
Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios apresenta uma
percepção exata sobre a carta de Paulo a Timóteo com
relação ao tempo em que estamos vivendo. Rick nos dá uma
imagem clara de Satanás em operação no mundo
atualmente, através do Movimento Nova Era, imitando o
papel da Igreja. Espíritos sedutores não nos enganam
completamente; eles nos envolvem lentamente, a ponto de
não percebermos que caímos em sua armadilha. Rick nos
alerta para o fato de que Satanás imita a Deus, enganando
facilmente a muita gente. Neste livro você encontrará uma
excelente ferramenta para discernir o que é de Deus e o que
é de Satanás. Também aprenderá acerca do ataque de
Satanás à própria Igreja, para seduzir os cristãos a se
afastarem do fundamento da Palavra de Deus e correrem
atrás somente de milagres e do sobrenatural. Rick traz uma
verdade equilibrada para aqueles que anseiam por ouvir a
Palavra da Verdade corretamente manejada.
De todos os temas que já publicamos nas edições de
Conhecer Fantástico, a Maçonaria é um dos que mais
despertam o interesse do leitor. Seja pela impossibilidade de
o leigo saber ao certo o que acontece dentro das quatro
paredes das Lojas, seja pelos inúmeros boatos e mitos que
se formaram sobre a Ordem, o fato é que, quando se fala em
Maçonaria, todos os ouvidos ficam atentos. Para satisfazer
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essa curiosidade, a On Line Editora publicou diversas
edições (veja todas as disponíveis para venda em
www.revistaonline.com.br – link: temas especiais) e, agora,
traz em mais um número uma série de assuntos polêmicos
sobre o universo maçônico. Extremamente fascinantes, os
Illuminati, o Martinismo, a figura esquisita de um tal Conde
Cagliostro, as viagens dos irmãos Zeno, o culto ao demônio
Bafomé, os manuscritos de Kirkwall e a posse do Santo
Graal instigam o leitor a conhecer cada vez mais sobre tudo
que envolve a Ordem dos Pedreiros Livres. Então, comece já
a sua leitura!

When Dion Fortune wrote Aspects of Occultism,
"occultism" was an umbrella word used to describe
hidden lore, secret traditions, and arcane knowledge.
Today, when the word "occult" is often confused for
"cult," and all its negative aspects, Fortune's essays
would be better referred to as "esoteric studies." In
this book she discusses evocative magic, the sites of
Druid worship, parallels between Christianity and the
Qabalah, the astral plane, auras, spiritual healing,
power cycles, and our relationship with the Higher
Self. This revised edition includes a new introduction
by Gareth Knight, an index, and an additional essay
by Fortune-"The Myth of the Round Table." People
familiar with Fortune's work will love this book!
Uma Abordagem Espiritual da experiência fora do
corpo. Este livro introduz o conceito de viagem
espiritual. Viagem espiritual é uma forma de
experiência fora do corpo feito voluntariamente para
alcançar um objetivo espiritual. A fim de ter uma
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experiência fora do corpo, a alma ou consciência do
indivíduo deve deixar temporariamente o corpo
físico. Durante a experiência fora do corpo, os
sentidos físicos ficam desligados. Quando isto
ocorre, um mundo totalmente novo se abre para o
indivíduo. Viagem espiritual é um tipo especial de
viagem fora do corpo, experiência onde a
consciência do indivíduo é aumentada, e ele ou ela
é capaz de tomar decisões e direcionar a
experiência. O autor deste livro é conhecido como
Tetragrama. Ocultista, Esotérico, Mestre Reiki e
Hipnólogo. Formado em Teologia com
especialização em Demonologia é um pesquisador
das Ciências Ocultas com vasta experiencia pratica
em Magia Cerimonial e Viagem Astral. Por ser um
projetor astral consciente nos mundos espirituais
fundamenta os seus estudos pela própria
experiencia e que reflete em seus ensinamentos. É
fundador do blog Viagem Alem dedicado ao estudo
do Ocultismo e Viagem Astral onde disponibiliza
artigos sobre vários temas relacionados. Autor dos
Livros Manual Pratico de Viagem Astral e Praticas
Ocultas . Nesse livro ESTUDOS ASTRAIS , o autor
faz uma abordagem espiritual da Viagem Astral.
Devido a complexidade do tema o conteúdo deste
livro é uma básica explanação sobre o tema, porem,
indispensável para todo aquele que deseja se
aventurar na maravilhosa experiencia da viagem
fora do corpo.
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Sociedades Secretas e Ocultismo é um livro
diferente sobre o assunto, único e que revela
segredos de magia em relação a cada ordem,
citando material interno de algumas e ainda relatos
sobre a vida de fundadores. Aqui há sociedades
nunca relatadas em outros livros, como Zos-Kia
Cultus, ONA, Dragon Rouge, as de mão esquerda.
Há ademais uma boa retratação mística da
Maçonaria e da Rosacruz, com seu lado mais
profundo. Seja bem vindo a um livro que tu lerás por
último, após ter estudado o básico sobre as
fraternidades iniciáticas e místicas. O segredo está
revelado. Seja ebm vindo a essa leitura que lhe
revelará a verdade. Boa descoberta.
A FADA DO DENTE conta a história de André, um
tradutor carioca de trinta anos envolvido com
ocultismo que começa a fazer um tratamento com
Amália Maria, pitoresca dentista que acaba se
revelando uma bruxa. Para azar do aspirante a
mago, ela descobre que ele tem algo que ela quer um livro herdado de Alcydes, seu mestre no
ocultismo. Ao ver que André se recusa a vender o
livro apesar de suas generosas ofertas, Amália se
mostra disposta a fazer tudo que uma bruxa-dentista
é capaz de fazer para conseguir o seu intento. Sem
querer abrir mão do valioso presente e não levando
a situação muito a sério, André vem a perceber que
Amália é bem menos inofensiva do que parece, e
quando se dá conta está enredado em uma batalha
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entre magos, feiticeiros e ocultistas que termina de
maneira desconcertante.Com uma linguagem ao
mesmo tempo mordaz e generosa e uma narrativa
pródiga em sexo, drogas e ação, A FADA DO
DENTE brinca com as superstições que as pessoas
chamam de magia, e ao mesmo tempo levanta a
possibilidade de a magia existir, sim - apenas não
no sentido em que estamos acostumados a entendêla. Este é o primeiro volume da série Histórias
Mágickas, dedicada a narrativas sobre "magia com
K", ou seja, magia contemporânea, voltada para o
século 21, livre de tabus. Cada volume é um
mergulho no inesperado.
UMA ESTRÉIA INVULGAR Nancy Aragão, autora
de livros didáticos, tanto na área jurídica como na da
Língua Portuguesa, estreia na ficção, revelando,
desde logo, como os leitores poderão observar, um
domínio de veterana na difícil técnica do romance de
suspense e mistério, pois tanto a forma quanto o
conteúdo de FRONTEIRAS DO IGNOTO
evidenciam a presença de autêntica romancista,
uma narradora invisível e neutra que não intervém
no enredo, que se desenrola conforme a visão,
sentimento e interpretação dos personagens, quer
pelo aspecto objetivo quer pelo subjetivo.
Desenvolve-se o romance em três planos
simultâneos: o do realismo, o da psicologia e o do
fantástico. No plano do realismo, pinta-se o dia a dia
da sociedade burguesa brasileira contemporânea,
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representada pelas famílias unidas pelo casamento
de Elisa e Reinaldo. No plano da psicologia,
descreve-se toda a complexidade das motivações e
das reações dos personagens. No plano do
fantástico, estão os acontecimentos e fenômenos
ocorridos na misteriosa Casa dos Tritões, mais
personagem do que cenário da história de Elisa, tal
a sua influência e atuação. Neste plano, pela
habilidade de isenção da autora que faz seus
personagens urdirem toda a trama com suas
experiências, dúvidas e certezas, surge um
verdadeiro enigma, a exemplo do de Capitu que, até
hoje, eletriza os leitores de Machado de Assis. Qual
a causa dos acontecimentos? A fatalidade ou forças
sobrenaturais? Onde se acha a explicação para os
fenômenos? Na Psiquiatria? Na Parapsicologia? Na
Teologia? Na Doutrina Espírita? Ou no Ocultismo? A
resposta é deixada ao leitor, conforme o ângulo em
que o posicionem sua razão, sua filosofia, seu
cepticismo ou suas crenças religiosas, ao analisar
os dados objetivos fornecidos pelos personagens.
Digno de nota o fato de existir um romance dentro
do romance, ambos com pontos de semelhança
entre seus principais personagens, seus impulsos,
seus desígnios, seus atos, amores e tragédias;
cabendo também ao leitor relacioná-los ou não, sob
os mesmos aspectos dos acontecimentos e
fenômenos ocorridos na Casa dos Tritões. Assim, a
par da história que se passa nessa casa, situada em
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rochosa encosta da Rodovia Rio-Santos, no Rio de
Janeiro e em pleno Século XX — a história de Elisa;
está a de Constança, vazada em linguagem arcaica,
que tem como cenário uma casa também misteriosa
nas costas escarpadas de Taormina, na longínqua
Sicília, quando ainda província de Espanha, e o
mundo mágico do ocultismo e da bruxaria na época
da Inquisição. FRONTEIRAS DO IGNOTO é desses
livros que prendem a atenção de todos aqueles que
o leiam, pois oferece, a um só tempo,
entretenimento e emoção, intriga e mistério, amor e
reflexão. Em suma: um romance verdadeiramente
romance, como aqueles que, ao longo dos tempos
se lerão com prazer e com proveito, bem diferentes
dos que, hoje em dia, mais relembram equações
matemáticas ou fórmulas químicas do que qualquer
outra coisa. FRONTEIRAS DO IGNOTO devolve ao
romance aquilo que ele tem de mais fascinante: a
narrativa.
Sabe-se que as três bibliotecas particulares de Adolf
Hitler, localizadas em Berlim, Munique e no refúgio
de Obersalzberg, nos Alpes bávaros, chegaram a
abrigar mais de 16 mil volumes. O mais enigmático
dos genocidas do século XX possuía coleções
completas de Shakespeare, Goethe, Schiller, Kant e
Fichte, encadernadas com ostensivo luxo e
assinaladas com o característico ex-libris nacionalsocialista. Livros sobre ocultismo e misticismo racial
também despertavam a atenção do leitor assíduo,
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porém caótico, que se vangloriava de ler ao menos
um livro por dia. Timothy W. Ryback, autor de The
last survivor: legacies of Dachau, premiado em 2003
com o Hans Rosenberg Book Prize, dá merecido
destaque aos livros que influenciaram a escrita de
Mein Kampf na célebre prisão de Landsberg, depois
do putsch frustrado de 1923, mas não deixa de
mencionar curiosos volumes presenteados por
admiradores e bajuladores, trechos assinalados por
Hitler nas margens dos livros ou detalhes como a
presença física do ditador num fio de cabelo
encontrado em meio às páginas envelhecidas.
Durante oito anos de incansável pesquisa em
coleções públicas e particulares nos Estados Unidos
e na Europa, Ryback rastreou desde os livros lidos
pelo obscuro cabo-mensageiro Hitler, nas trincheiras
da Primeira Guerra Mundial, até as consoladoras
leituras dos dias finais no bunker de Berlim, em
1945. O trabalho do historiador e diplomata norteamericano foi altamente elogiado por Ian Kershaw, o
maior especialista em Adolf Hitler da atualidade.
Este e-book não contém as imagens presentes na
edição impressa.
Nei Naiff apresenta os primeiros passos para o
estudo do tarô e para a revolução do saber neste
livro. A trilogia Estudos completos do tarô é o
resultado de seus esforços em expor o valor
estrutural do tarô e toda sua história, bem como a
utilização de uma semântica contemporânea para o
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universo simbólico e oracular. Sua grande
contribuição para o estudo dos arcanos se aplica no
desenvolvimento de novos arcabouços, na
classificação básica dos tarôs e na sistematização
das diversas correntes de pensamento surgidas ao
longo do século XX. Aos que desejam iniciar a trilha
para se tornar tarólogo, ou tarotista, o autor afirma
que não é necessário ser médium ou vidente, basta
estudar a simbologia e a estrutura dos arcanos – o
tarô pode ser utilizado tanto para autoconhecimento
quanto para adivinhação, orientação e meditação.
Muitos livros falam-nos do ocultismo por detrás da
Maçonaria, dos seus rituais exóticos, dos segredos
e dos símbolos. No entanto, há pouco material de
referência que explique claramente o modo como a
Ordem Maçónica se tem desenvolvido e a sua
presença no mundo actual. Afinal porque é que
alguns se dizem "regulares" e outros "agnósticos"?
A Maçonaria é exclusivamente masculina? Quais
são as diferenças entre cada uma das correntes,
quer na sua filosofia de base, quer na sua acção na
sociedade? Quantos são os Maçons? O que é uma
Loja? O que se passa numa Loja? O que é um Rito?
É verdade que o basquetebolista da NBA Shaquille
O'Neal e Michael Richards, o Kramer de Seinfeld,
são Maçons?Este guia ajuda-nos a conhecer a
história da Maçonaria e das suas várias correntes,
desde o tempo das guildas medievais até às
múltiplas Obediências modernas. Pela primeira vez
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toda a Maçonaria Portuguesa é listada e colocada
no seu contexto, com diagramas simples e claros.
Esse livro “O Poder da Oração da Meia-Noite”
certamente será um dos mais compreensivos e mais
poderosos livros escritos sobre batalha espiritual. A
escolha do titulo veio de uma rica experiência,
testemunhos e confissões e um cuidadoso estudo
da palavra de Deus. Ele é realmente um trabalho
muito rico e bem pesquisado. Ele tem sido descrito
como um livro incrível. Aqui, você aprenderá sobre o
enorme poder spiritual, mas ainda não utilizado,
contido nas orações feitas entre 23:00 e 3:00 da
manhã. Você conhece o suficiente a respeito do
explosivo poder do louvor, oração e jejum? Você
sabe qual é o papel dos anjos de Deus, o Espirito de
Deus e o fogo de Deus na nossa guerra contra o
reino das trevas? Nesse livro, você ouvirá
diretamente de ex-grandes mestres do ocultismo
sobre o colossal e destrutivo impacto que o nome e
o sangue de Jesus causam no reino de Satanás. O
que acontece quando Satanás e seus demônios têm
contato direto com esses dois elementos mais
poderosos no universo? Por que Satanás caiu de
sua cadeira em uma reunião porque o nome de
Jesus foi mencionado? Você conhece as estratégias
do inimigo contra a igreja, os Cristãos e os
ministérios? Como ele derruba e algumas vezes até
mesmo mata os ministros do evangelho? Quem são
os agentes do reino da escuridão na igreja? Qual
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deve ser o papel dos guerreiros de oração? Qual é o
interesse do reino de Satanás na carne e sague
humano? Por que os sacrifícios humanos no mundo
do ocultismo? Leia sobre as varias historias de exagentes de Satanás e até mesmo a média de
sacrifícios humanos e outras praticas. Por que uma
mulher arrancou os olhos de um bebe de colo,
matando-o em meio ao seu choro e gemidos de dor
e então seguida socar e comer sua carne? O que o
ocultismo faz com o sexo? Espíritos malignos,
alianças e maldições podem ser transmitidas
através do sexo? Por que um homem dormiria com
um garotinho, depositando uma cobra em seu
estomago apenas para conquistar poder, riqueza e
posição? Você também encontrará outro tema
polemico como lutar com Deus, ligar e desligar,
quebrando os portões, portas abertas, a armadura
de Deus, portões do Céu e portões do inferno. Os
vinte e um capítulos desse livro são cheios de poder
e certamente e o conduzirá ao fogo de Deus. Eu
aposto que você nunca leu nada como isso antes.
PUBLISHER: TEKTIME
Homossexualidade: As Dimensões Ocultistas,
Sanitárias e Psicológicas Autoria de Gabriel Agbo A
homossexualidade é algo benigno ou maligno?
Quais são as origens das preferências sexuais e
suas implicações para a sociedade? A intenção
inicial de Deus (natureza) foi esta? Quem realmente
está por trás disto e por qual motivo? Os praticantes
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da homossexualidade são verdadeiramente atraídos
e aprisionados por forças ocultas? E qual será o
impacto disto nas gerações atuais e futuras? Quais
são as perspectivas do cristianismo, islamismo,
religiões tradicionais, etc., em relação a esta
problemática? Quais os perigos do sexo anal e do
sexo oral – existe algum risco para a saúde? Podem
causar câncer no ânus e na boca e várias outras
infeções? A homossexualidade é uma prática do
ocultismo? São respostas a todos estes e outros
questionamentos que buscamos nesta obra.
Relacionamentos entre pessoas do mesmo sexo,
em realidade, não é uma coisa recente na
humanidade, mas já faz algum tempo que se
encontra na consciência mundial, principalmente no
que se trata das aprovações sistemáticas
concedidas pela liderança ocidental na forma de
direitos humanos, direitos dos homossexuais,
direitos dos grupos minoritários, movimentos de
coalizão, etc. Na realidade, alguns dos líderes e
instituições por eles manipuladas, além de
preconizar, forçam outras nações a aceitarem e a
difundirem a mesma. Prometem ajuda, subsídios e
outros auxílios de desenvolvimento como
recompensa. Por que têm tamanha obsessão em
relação a isto e de quem é a pauta? Nesta obra,
tentaremos resumir o nosso próprio objetivo e
nossas discussões em sete capítulos interessantes,
esclarecedores e informativos: Rebelião
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Homossexual, No Princípio, Dimensão Ocultista,
Implicações Sanitárias, Efeitos Psicológicos,
Consequências Evitáveis e O Que Devemos Fazer?
Estas discussões são verdadeiramente elucidativas,
são fatos que l
O inglês Aleister Crowley era um ocultista de visão
teórica e experiência prática. Estudou e praticou
cabala, geomancia, ioga, meditação, rituais
diversos, I-Ching, astrologia, mitologia e teosofia.
Neste livro, a única biografia de Crowley em
português, Johann Heyss nos apresenta sua vida e
obra - da infância aos caminhos que percorreu até
tornar-se o mago mais influente do mundo
contemporâneo.
O primeiro objetivo das cartas era de se comunicar
com as igrejas literais e satisfazer as suas
necessidades naquele momento. O segundo
propósito era de revelar sete tipos diferentes de
indivíduos/igrejas ao longo da história e instruí-los
na verdade de Deus. Há porem, um terceiro
propósito que é usar as sete igrejas para prenunciar
sete diferentes períodos proféticos da história da
Igreja. O problema com essa visão é que cada uma
das sete igrejas descreve problemas que poderiam
existir na Igreja em qualquer momento de sua
história. Assim, embora possa haver alguma
verdade com as sete igrejas representando sete
eras, há especulação demais a esse respeito. Nosso
foco deve estar na mensagem que Deus está nos
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dando através das sete igrejas. Seu futuro está
intacto e coisas maravilhosas esperam por você! Dê
os passos certos e continue crendo e avançando.
Logo, você verá que, na verdade, tudo contribuiu
para o seu bem.
Nesta obra, que fecha a trilogia Thelema, o autor
apresenta 78 poesias - cada uma inspirada em um
dos arcanos do Tarô de Thoth, que pratica e leciona
há mais de 20 anos. Com o inconfundível espírito de
um artista multimídia, Johann Heyss nos mostra
que, mais do que um oráculo, o Tarô de Thoth é
também um instrumento de inspiração.
Em uma abordagem inédita, Nei Naiff pondera sobre
o arcabouço geral do tarô, sem recorrer a outros
segmentos esotéricos que não as próprias cartas. O
autor lança a teoria de que há uma única
composição arquetípica e, dela, surgindo inúmeras
formas artísticas: tarô é tarô. A obra desvenda os
limites de associação com a cabala, a astrologia, a
numerologia e a mitologia, provendo um caminho
seguro para o estudo comparativo. Igualmente,
resume a história documentada do tarô (do século
XIV ao XXI), apontando as três correntes de
pensamento existentes: a escola simbologista, a
cabalista de linhagem francesa e a inglesa. Uma
obra rara que discute claramente as cartas,
fornecendo novas diretrizes para um estudo eficaz
ao oráculo e ao autoconhecimento.
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