Grupo de Estudos de Lisboa dos Mestres Ascensos

Os Sete Raios é um curso que aprofunda o conhecimento sobre os sete raios de Deus. Duas
vezes por mês, o buscador da Verdade Eterna conhece cada um dos raios de Deus e aprende a usar
cada chama nas mais variadas situações da sua vida.
Os Sete Raios crísticos representam sete planos da consciência onde vivenciamos Deus de formas
diferentes e em frequências diferentes. Na verdade, os Sete Raios são os sete aspetos da consciência de
Deus, cada um deles com uma vibração diferente. Todos os dias descem raios cósmicos que formam o
nosso campo áurico. Assim, vamos vivenciando Deus diariamente e qualificando a nossa energia com a
Sua vibração.
Cada um dos raios possui um Chohan – Senhor ou Mestre - que concentra a Consciência Crística do
Raio. A função de cada Mestre é divinamente designada pela Hierarquia Espiritual. Por sua vez, os Chohans
têm ao seu serviço legiões de hostes angélicas dedicadas ao plano delineado pela Grande Fraterniade
Branca.
FEVEREIRO - Quem é El Morya? Quais as qualidades que podem ser ampliadas pela invocação à chama do
1º raio? Que ajuda pessoal podemos obter ao invocar a chama da proteção e da vontade de Deus?
FEVEREIRO - Quem é o Senhor Lanto? O que são a iluminação e a sabedoria divinas?
MARÇO- Como usar a chama do amor para evoluirmos espiritualmente? Quem é o chohan do 3º raio?
MARÇO - Como nos revestimos da pureza de Deus através de Serapis Bey, o chohan do 4.º raio?
ABRIL - A esfera verde do 5º raio evidencia a cura de Deus. Como pode ser ampliada essa esfera verde
para trazermos a abundância de que necessitamos?
ABRIL - Mestra Nada é a chohan do 6º raio, o raio púrpura-dourado.
Quais as características deste raio? Como pedir para manter a paz interior?
MAIO - Quem é Saint Germain? Em que raio serve como chohan?
Como usar a chama violeta para a transmutação do nosso carma?
MAIO – Aplicação prática do Ensinamento em situações do dia-a-dia.
Este curso vai permitir-lhe obter uma maior mestria pessoal e um maior
desenvolvimento espiritual.

Aprenda a utilizar orações, meditações e outras técnicas espirituais para transformar a sua vida.
Email para tirar dúvidas sobre o curso: gelma.duvidas.cursos@gmail.com
Calendário:

FEVEREIRO (1º e 2º Raios) – 9 e 23
MARÇO (3º e 4º Raios) – 8 e 22
Das 15:00h. às 18:00h : ensinamento e prática de decretos
ABRIL (5º e 6º Raios) – 5 e 26
(material fornecido ao longo do curso)
MAIO (7º Raio e atividade prática) – 10 e 24
DONATIVO LIVRE

