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, o mesmo que é oferecido pela
ordem interna do Templo Thoth-Hermes, mas
com um formato diferente e com muitos
adendos. Você pode estar assegurad@ de estar
recebendo conteúdo de nível excepcional e que
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, se assim o desejar.
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 uma cidade do interior
de São Paulo (revelada 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 totalmente diferente do conteúdo
fornecido aqui, que é o curriculum do Templo Thoth-Hermes da Nova Zelândia. Um
não é melhor do que o outro. São apenas diferentes.
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.
Embora estejamos oferecendo (basicamente) o curriculum da Nova Zelândia,
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 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 180 lições e é fornecido em grupos de (geralmente) 3 a 5
lições, dependendo do tamanho da lição.
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 pelo correio é pago pelo membro.
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.

CONTEÚDO DO CURSO
0- Palestra de Apresentação
1- Alfabeto Hebraico – Ritual de Banimento do Pentagrama
2- Caligrafia do Hebraico
3- Introdução à Kabbalah
4- Gematria
5- Notariqon
6- Temura
7- Os Três Véus da Existência Negativa – YHVH – A Fórmula do Tetragrammaton
8- Os Quatro Mundos
9- Kether – A Coroa
10- Chokmah – Sabedoria
11- Binah – Entendimento
12- Chesed – Misericórdia
13- Geburah – Força/ Severidade
14- Tipheret – Beleza
15- Netzach – Vitória
16- Hod- Esplendor/Glória
17- Yesod – Fundação
18- Malkuth – Reino
19- Exercício do Pilar do Meio
20- O 11º Caminho
21- O 12º Caminho
22- O 13º Caminho
23- O 14º Caminho
24- O 15º Caminho
25- O 16º Caminho
26- O 17º Caminho
27- O 18º Caminho
28- O 19º Caminho
29- O 20º Caminho
30- O 21º Caminho
31- O 22º Caminho
32- O 23º Caminho
33- O 24º Caminho
34- O 25º Caminho
35- O 26º Caminho
36- O 27º Caminho
37- O 28º Caminho
38- O 29º Caminho
39- O 30º Caminho
40- O 31º Caminho

41- O 32º Caminho
42- As Quatro Escalas de Cores
43- Uma Introdução à Teoria Alquímica
44- Cetro de Poder
45- Energia, Oração e Relaxamento
46- Percepção e Atenção
47- 50 Divinação Geomântica
51- Introdução ao Tarot
(Lições 52 a 130: estudo das Cartas Individuais do Tarot, uma a uma)
131- Divinação
132- Tarot e Alquimia
133- Árvore da Vida Projetada no Mundo
134- Forças Convolutas
135- Tattwas – Introdução
136- Glossário
137- Tattwas – Influência
138- Tattwas – Evolução
139- Tattwas – Relação mútua de Tattwas e Princípios
140- Tattwas – Prana
141- Tattwas – Mente
142- Tattwas – Galeria de Imagens Cósmicas
143- Tattwas – Manifestação da Força Psíquica
144- Tattwas – Yoga a Alma
145- Tattwas – Espírito
146- Tattwas – Ciência da Respiração
147- Astrologia Introdução
148- Astrologia 1 (GD)
149- Astrologia 2 (GD)
150- Astrologia – Cálculo Natal
151- Astrologia – Horas Planetárias
152 – Astrologia – Eletiva
153- Astrologia – Horária
154- Astrologia – Progressões e Trânsitos
155- Astrologia e Magia Cerimonial
156 – Talismãs

157- Voz na Magia
158 a 170 – Shemhamephoresch – Todos os 12 Zodíacos são abordados
171- Ritual completo do Hexagrama
172- Pilares, Simbologia e Como criá-los
173- Bandeiras e Altares – Simbologia e como criar
174- Espadas – Simbologia e como criar
175- Vara de Lótus – Simbologia e como criar
176- Vara do Fogo – Simbologia e como criar
177- Taça - Simbologia e como criar
178 – Adaga - Simbologia e como criar
179- Pentáculo - Simbologia e como criar
180 – Lição Secreta antes da Segunda Ordem

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.
Entenda, no entanto, que este é o curriculum base. Você 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 será entrevistado/a pelo Whatsapp
dentro de 24 horas após o recebimento de seu cadastro.
Pax et LVX!
Frater Kosmos
Imperator Ordinis

