Curso Golden Dawn
(Ordem Externa)

O propósito do Templo de Hórus- Maat
da Ordem da Golden Dawn no Exterior
(www.goldendawn.com.br) é transmitir
conhecimento Golden Dawn tradicional e de
elevado nível por meio do curso à distância
Golden Dawn, de conteúdo semelhante ao
oferecido pela ordem interna de diversos
Templos da Golden Dawn, mas com um formato
diferente e com muitos adendos. Você pode estar
confiante de receber conteúdo de nível
excepcional, boa parte do qual jamais foi
ensinado antes em Português.
O sistema de operação de nossa Ordem é
simples e direto. Não é preciso construir
aparatos complicados, realizar cerimônias de
auto-iniciação ou construir um templo em sua casa. Pessoas com deficiências físicas
podem também se beneficiar deste modelo de operação.
Se você desejar ser iniciado presencialmente (o que é altamente incentivado),
você pode primeiro completar o Curso à Distância para, então, se candidatar à iniciação
ao grau de Adeptus Minor (5=6).
Antes de atingir este nível elevadíssimo de conhecimento, você receberá os
certificados dos graus conforme progrida em seus estudos no Curso. Você poderá
também receber a iniciação presencial em templo, o que recomendamos.
As iniciações serão realizadas assim que a pandemia realmente chegar ao
fim e as atividades em grupo possam ser novamente realizadas com segurança.
As iniciações (após pandemia) serão realizadas em um templo na cidade de
São Paulo (endereço revelado apenas aos que serão iniciados). Membros que
residem em outros locais devem se planejar para poderem viajar e receber as
iniciações presenciais, hospedagem em hotel, etc.
Nossa Ordem confere os graus conforme o membro progride em seus estudos e
passa os exames escritos. Nosso conteúdo é de elevado nível e grande profundidade. Se
você deseja seguir o caminho de auto iniciação (muito mais exigente e demorado), por
favor visite nossa Ordem irmã em www.auroradourada.com

O material de estudos de nossa ordem irmã é bastante semelhante ao que é
fornecido aqui, mas nós não transmitimos as instruções para os rituais de iniciação em
casa. Porém, incentivamos que um membro, em qualquer dos métodos, desenvolva uma
prática gradual, dedicada e séria.
Obviamente, em se tratando de Golden Dawn, existe uma uniformidade nas
práticas. Ou seja, os rituais do pentagrama e do hexagrama, ritual da rosacruz, entre
outros, são muito semelhantes em qualquer que seja a Ordem ou grupo operando na
tradição Golden Dawn. Mas, muita coisa ainda é transmitida apenas pela tradição oral a
alunos dignos.
Nossa Ordem é totalmente independente e soberana, conferindo graus e
respondendo apenas à nossa autoridade, e também fazemos acréscimos ao curriculum
bruto, personalizando o conteúdo e adicionando conhecimentos adicionais de outras
respeitáveis fontes Golden Dawn.

Afiliação
Para receber o acesso ao curso (uma apostila PDF com cerca de
3 lições por mês) uma contribuição/energia de troca no valor de
R$ 45,00 é requerida do membro da Ordem.
Você receberá o certificado de Probacionista emitido pela
Ordem. Após receber sua ID, pedimos que use sua ID em todos
os contatos com a administração da Ordem.
Você terá acesso a suporte e consultoria por email e Telegram. Se em sua localidade
existir mais de um membro, poderá dar início a um Grupo de Estudos ou mesmo a um
Santuário da Golden Dawn, para estudos, reuniões, rituais e treinamento em grupo.

O Curso
O Curso EAD consiste em muitas lições de tamanho variável.
O membro, estando em dia com a contribuição à Ordem, deve solicitar um pacote de
lições por mês (pelo formulário de contato no site ou pelo nosso contato no Telegram).
O curso é dividido em graus (Probacionista, Neófito, Zelator, Theoricus, Practicus,
Philosophus, Portal). Após receber todas as lições do grau, você receberá o exame do
grau e, tendo concluído com sucesso o exame, receberá o certificado do grau. Tais
exames consistem de perguntas e também pode ser pedido que escreva um ensaio ou
redação. O envio do certificado para seu email será feito após a conclusão de um grau.
Ao concluir a Ordem Externa, você pode ser convidado a fazer parte da Ordem Interna,
que começa com o grau de Adeptus Minor. Há um outro curso, o Curso da Ordem
Interna, para os que atinjam com sucesso este nível avançado.

Embora sigamos o curriculum original do curso à distância, inserimos também muito
material adicional e inédito, que completa e expande o conteúdo original.
É difícil transmitir aqui a profundidade com que este curso aborda os estudos ocultos.
Apenas o estudo do Tarot é uma verdadeira enciclopédia de esoterismo e temos a
certeza de que nossos estudantes ficarão, como nós, bastante impressionados com a
qualidade destes ensinamentos ainda inéditos em Português.
Você também terá acesso a muitos outros ensinamentos Golden Dawn, de diversas
fontes a que tivemos acesso nestes mais de 40 anos de pesquisa e prática.
Caso tenha sentido uma afinidade com a metodologia de nossa Ordem e desejar se
candidatar à afiliação, por favor, visite nosso website em www.goldendawn.com.br para
preencher o cadastro de admissão. Você receberá o email da administração, com a
entrevista pessoal a ser preenchida e devolvida, em de 24 a 48 horas.

Pax et LVX!
Frater Kosmos
Imperator Ordinis

