Você está a um passo de renascer.

Centro de Pesquisa da Consciência.
Relembre dos Mistérios que ergueram as maiores civilizações da história.

COMO PARTICIPO?

BASTA QUERER!
Nós pedimos uma doação de R$99,90 pelo curso completo + as vantagens
abaixo. (Devolução garantida em 7 dias!)
Você pode parcelar diretamente conosco, sem burocracia. Nos ajude a te
ajudar! Plante tua semente neste Reino!
CARTEIRA DE MEMBRO

Acesso ao Camping, cursos, rituais e lives exclusivas. Você poderá utilizar
ferramentas milenares para evolução do corpo e da mente.
AJUDA SOCIAL

Se algum imprevisto aparecer, nossa comunidade lhe dará todo o suporte
possível e necessário. Financeira e juridicamente.
PLANO DE CARREIRA

Aplique suas habilidades n’um Reino Justo e Real. Aqui você será amado e
valorizado.
AULAS DIVERSAS

Aprenda gratuitamente idiomas e todos os tipos de Arte, incluindo marciais,
pintura, música, desenho e teatro.
Quanto tempo demoro para completar este curso e conseguir ser um Iniciado da Ordem?
Depende de você mesmo. O curso lhe estará disponível por COMPLETO assim que tua doação for
confirmada.
Qual o material exato que recebo após o pagamento?
Link com os pacotes completos dos Cursos:
Básico 1, 2 e 3.
Intermediário 1, 2 e 3.
E Avançado 1, 2 e 3.
Detalhes de todos os temas abordados estão em:
http://escoladelucifer.com.br/modulos/
O que vem nestes pacotes?
Aulas em arquivos de vídeo, áudio, imagens e apostilas em PDF.
+ Bônus:
Sua carteirinha de Aluno em carreira para iniciação.
Acesso ao fórum privado com contato diário com todos os professores, incluindo o Bob e Rogério.
Garantia de devolução de seu dinheiro caso QUALQUER questão fique sem resposta.
Desconto no Camping e eventos ao vivo em todos os Estados do país.
Participação em nossa comunidade de profissionais qualificados.

MOVIMENTO SOCIAL

UNEBRASIL
Ao finalizar seu curso, você pode participar de uma prova de iniciação para
nosso Movimento Social, tendo diversos planos de carreira com remuneração e
muitas glórias. Quem vier por Amor terá sempre mais valor do que os que
vierem por medo. Teu lugar é aqui! Venha fazer o BEM!
CARIDADE

Conheça a dor das pessoas e ajude a si mesmo a nunca precisar passar por lá!
PATENTES

Suba de grau no TEU ritmo. Sua Alma comanda sua evolução! Reencontre-se
já!
ATIVIDADES

Trabalhos científicos voltados para tecnologias, curas e ressurreição da
Verdade alquímica.
PROTEÇÃO

Doutores, oficiais, artistas e muitas personalidades lhe darão suporte para
todas as questões.

Nós sabemos que você sente falta da linda
simetria da VIDA em teus dias!
Fizeram-lhe acreditar que toda esta orquestra maravilhosa é fruto de uma explosão?
As 7 camadas do átomo são as 7 cores da Luz, os 7 tons da música, as 7 formas da Vida… Tudo é
uma coisa só, refletindo perspectivas para posicionar a si mesmo no vazio do Nada. Nós somos a
Luz mergulhando no Escuro para conhecer a si mesma.

QUERO INICIAR LOGO ESSA
JORNADA!
Como mostrado acima, pedimos uma singela contribuição para que possamos manter essa luta
pesada e arriscada. Você não gasta mais nada até que se torne um iniciado e comece a querer suas
próprias fardas, amuletos, anéis e acessórios magnetizados para atividades vibracionais. No
entanto, tudo é acessível, e nossa comunidade ajuda os que mais precisam. Não há com o que se
preocupar! Apenas tenha coragem e fé para embarcar junto conosco!
Apenas R$99,90, podendo ser parcelado via boleto, cartão, Paypal, Picpay, depósito e até mesmo
fiado! Aqui ninguém vai judiar de você.
Responda este e-mail com o assunto CONFIRMAR e receberá os detalhes para efetuar sua doação
e ter acesso completo à nossa plataforma de estudo.

Desculpe-nos por todo o procedimento e demora nesta primeira fase da batalha. O mérito de
cada um não será esquecido.
Luz p'ra nós
Heil Lux

