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Robert Charroux Livros
Como já salientei na abertura de meu livro editado e reeditado em quarta edição “Cristo Esse Desconhecido”, na década de 1960, Allan Watts, falando do Cristianismo, nos
alertava, dizendo: “Nos primórdios de sua história, o Cristianismo Organizado ou igreja repudiou a gnosis ou a experiência direta da Verdade e aceitou a pistis ou a fé, ou ainda
somente admitiu a confiança absoluta em certas verdades reveladas sobre Deus.” Este meu livro sobre Cristo, tratando da Filosofia e Sabedoria do Mestre, ou também esta
revolução histórica da Doutrina de Cristo provará que a gnosis tinha tanta importância quanto a fé. Para entender tudo isso, conta-se evidentemente com a boa vontade do
leitor. Esta obra mostrará inclusive que a gnosis crística ou a Sabedoria de Jesus vem à frente da pistis ou da fé pura, daí o título do livro, “Filosofia e Sabedoria de Jesus”. Este
trabalho mostrará inclusive que a fé,mais o autoconhecimento crísticos, não se conflitam entre si. Não é por nada que certos cristãos antigos, condenados pela Igreja antiga em
formação, nos deixaram escrito uma Pistisophia ou a Sabedoria da Fé, uma obra prima do gnosticismo cristão. Meu livro não é gnosticismo, mas vai muito além. Neste trabalho
fica mais do que evidente de que Jesus possuía também uma filosofia e uma sabedoria própria. Por exemplo: 1) A lógica de Cristo vai além da lógica convencional dos gregos
antigos e acadêmicos de hoje. Ele próprio disse: “Se a vossa Justiça ou Entendimento Perfeito não exceder ou não ultrapassar a dos escribas e fariseus e não podereis entrar
no reino da Verdade, ou no Reino de Deus”. 2) Como estética crística, temos diversos versículos notáveis, tipo: Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a
roupa?...”Olhai as aves do céu não semeiam nem plantam (e mesmo assim vivem em abundância)... Olhai os lírios dos campos não trabalham nem fiam, mas nem Salomão se
vestiu como um deles” . 3) A moral ou ética de Jesus ultrapassa então toda e qualquer moral conhecida naquele tempo e antes dele. É só ler o Sermão da Montanha. 4)
Política. Jesus não estipulou o assentamento de uma organização social e política ideal, mas mesmo assim Ele foi político à sua maneira, dizendo, por exemplo: [Sabei também
que] a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, por causa do qual, [muitos] se afastam da fé, e a si mesmos se afligem com muitas dores. (Palavras de Jesus e não de
Tiago, o maior). [E mais, Jesus também disse]: Não penseis que vim trazer a paz ao mundo; não vim trazer a paz, mas a espada [da Verdadeira Justiça, que, como já vos disse,
é Discernimento, Sabedoria, Reta Compreensão e Reta Percepção. E é disso que carecem todos os homens, já que o mundo é uma verdadeira prisão ou é um campo de
concentração]!... 5) Jesus também foi metafísico e epistemólogo, quando disse “Conhecereis a Verdade e a Verdade vos fará livres”..., ou então disse “Deus-Pai quer que
todos os homens venham ao conhecimento da Verdade”.
O enigma dos Andes
National Union Catalog
Current books
Sim camarada!
Os grão-capitães
Esta é a quarta edição de minha Coletânea de Textos, Artigos e Ensaios, reunindo 34 Textos diversos. A Parte-I versa sobre Pesquisa e Especulação
Científica nos campos da Cosmologia, Paleontologia, Arqueologia, História Alternativa e Religiões Comparadas. Na Parte-II foram reunidos textos de apoio
a Palestras versando sobre Nazismo, Comunismo, Terrorismo, Vida Fora da Terra, Guerra Nuclear e diversos temas da História Militar Contemporânea. Na
Parte-III reuni um conjunto de Artigos Técnicos referentes À Modelagem e Simulação Matemática, Pesquisa Operacional, criação de Vídeos e Animação 2D e
3D e Pesquisas Comportamentais, áreas em que detenho Notória Especialidade e com as quais trabalhei por mais de 40 anos. Leiam, também, deste Autor;
Veículos Fora de Estrada e Vida fora da Terra - Uma análise Científica . Leiam, de Adrian Akar, a Série de Ficção em 6 Volumes, publicada neste Clube de
Autores; A Última Fronteira , Sirion-O Começo , Segredos Revelados , O Mestre , Contos de um Passado Distante e A Grande Guerra . Conheçam o Guia para
Jogos RPG da Saga A Última Fronteira , publicado neste Clube de Autores.
Serviços Bibliográficos da Livraria Portugal
Religião e Cosmo
The Origin of Earth
Jesus, Messias Ou Filho Do Homem?
Luuanda
Tudo o que é oculto, secreto, proibido parece chamar mais nossa atenção. E, de fato, uma aura de mistério envolve os Arquivos Secretos do Vaticano. O
local é um imenso repositório de informações. Em seus 85 quilômetros de prateleiras estão livros, documentos, papéis e imagens, contando cerca de dois
milhões de registros, que a Igreja Católica acumulou em oito séculos. Mas o que há de tão secreto em tudo isso? O local, apenas parcialmente aberto para
consulta, não é um simples depósito de dados, mas uma espécie de área proibida, que guarda detalhes que mudariam não apenas a história do cristianismo,
mas também a da humanidade como a conhecemos. Lá seria possível encontrar informações "perigosas", como os Evangelhos Apócrifos, o código da Bíblia, o
verdadeiro terceiro segredo de Fátima, documentos confidenciais e outros, incluindo os relacionados à renúncia do papa emérito Bento XVI. Se há algo que
fascina as pessoas é a possibilidade ter acesso a dados considerados "proibidos", que desafiam a realidade como a conhecemos e provocam nosso imaginário
a conjecturar qual seria, na verdade, a realidade.
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Novidades catalogadas na fonte
o sobrenatural atraves dos tempos
estórias
As aventuras de Ngunga
Coletânea - Artigos, Textos, Ensaios
A Alquimia chegou à Europa por meio de Geber, o grande sábio e filósofo árabe, no século VIII, mas já era conhecida e praticada muitos séculos antes, no Egito e na China. Inúmeros papiros sobre essa ciência, conservados sob o
nome genérico de tratados herméticos, demonstram que ela constituía o estudo favorito dos reis e sacerdotes. Neste livro, escrito em linguagem simples e enriquecido de ilustrações, o autor introduz o leitor no fascinante estudo
do desenvolvimento da Alquimia, suas implicações positivas nas sociedades ocultas e na ciência moderna, e as promissoras perspectivas que ela pode abrir para a humanidade futura.
Caminhos Do Desconhecido
Velhas estórias
O livro dos mundos esquecidos
Fátima, o que se passou em 1917
UMA ANÁLISE SOBRE O QUE SOMOS. NOSSA EXISTENCIA. COMO FOMOS CRIADOS E DE ONDE FOI ESTA CRIAÇÃO.UMA REVISÃO PELA HISTÓRIA DITA
OFICIAL. E TAMBÉM SOBRE PANGEIA, QUANDO OS CONTINENTES ESTAVAM UNIDOS. AS RELIGIÕES DETURPANDO A VERDADE OCULTA;
Catálogo dos livros disponíveis
Os arquivos secretos do Vaticano
Mastering the Transition to the Information Age
One Hundred Thousand Years of Man's Unknown History
Ovni

Segundo fascículo da Revista Exociência . Uma abordagem multidisciplinar dos fenômenos anômalos. Fenômenos anômalos da consciência
relacionados com OVNIS/UFOS e entidades alienígenas. Série: Fenômenos Anômalos ISSN: 2359.5345 Editora: Consciência & Saber Monica
Borine PhD Contato Whatsapp: (11) 94157-3064
Nós Somos Filhos Do Universo
Filosofia E Sabedoria De Jesus
História Geral da Alquimia
portas para o ano zero
El embajador de las estrellas
Como sugere indiretamente o historiador Flávio Josefo, Jesus foi filho de Judas de Gamala, descendente da linha de Davi (e não teve como pai adotivo o José da tradição).
O grande Galileu considerou-se Messias ou herdeiro do Trono de Davi só até seus vinte anos e poucos anos. Alguns anos mais tarde, de modo totalmente lúcido e por
motivos de alta espiritualidade, ele abdicou dessa herança que lhe cabia por direito. Depois de sua marcha triunfal e pacífica sobre Jerusalém, mas que ocorreu quando
Jesus tinha entre 20 e 22 anos idade (e não aos 33 anos), o mestre não chegou a ser ungido Messias pelo sacerdotes de Jerusalém. E diante da reação de Herodes Antipas,
governador da Galiléia, que numa guerra matara Judas de Gamala, pai de Jesus, e mais diante também das ameaças dos romanos, o jovem Jesus teve que fugir e se retirar
para as partes de Tiro e Sidon. E isto porque, conforme conta o Terceiro Evangelho,o jovem Galileu fora alertado da perseguição e possível morte por fariseus amigos.De
onde se encontrava em sua fuga, foi obrigado a partir para ALEXANDRIA do Egito, onde se refugiou junto aos Terapeutas do Egito. E com essa seita (filial dos essênios)
ficou mais de 20 anos.Creio que esta seita dos TERAPEUTAS era mais avançada que a do deserto de Qumran. Nessa grande cidade egípcia, Ele se aproximou do grande
sábio judeu Filón de Alexandria, e graças a este, Jesus aprendeu a reinterpretar o Antigo Testamento de outro modo.Daí entre outras coisas ter alcançado a Iluminação em
vida e ter abdicado de seu messianato político religioso. Em Alexandria, graças ao cosmopolitismo espiritual da cidade, graças aos profundos estudos do bom Judaísmo,
aos estudos da Alquimia ou Ciência do Real, graças a ensinos de mestres judeus e orientais, Jesus auto-Iluminou-se, auto-Realizou-se e gerou em SI MESMO o “Rébis”,
(conforme sugere a Alquimia), ou gerou o Homem Verdadeiro, o Adão Espiritual, o Ancião dos Dias. Em suma e em outros termos, originou a partir de si mesmo o Filho do
Homem, o Homem Superior e Imortal, homem não mais gerado por mulher. Tornou-se mestre, rabino superior, taumaturgo, curador ou terapeuta impecável, mestre em
alquimia ou na arte do real, filho do altíssimo. Voltou para Jerusalém com uma idade entre 37-40 anos, aproximadamente, e lá pregou durante 3 anos. Antes de retornar à
Judéia, escreveu inúmeros ensinos que, lamentavelmente foram transferidos para as cartas de Paulo, Tiago e João. Escreveu também boa parte da Revelação ou
Apocalipse original, e que nada tem a ver com esse Apocalipse deturpado que roda por aí. No meu livro volta então a ser apresentada toda a doutrina de Jesus, totalmente
recompilada, ajustada, burilada, purificada dos acréscimos espúrios dos escribas e editores cristãos dos quatro primeiros séculos d.C. (ou séculos I a V d.C.). Foi devolvido
a Jesus o que era de Jesus e aos escribas nefastos o lixo próprio da cabeça deles. A reconstrução da mensagem agora é completa, sem as ficções e liberdades poéticas que
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constam no livro Cristo, Esse Desconhecido. Tudo aquilo, mas tudo mesmo, que foi expurgado da boca de Jesus e foi transferido às cartas de Paulo, João e Tiago, retornou
aos lábios de Cristo, com um toque de sabedoria e espiritualidade nunca dantes visto. A DOUTRINA do grande Mestre ressurge maravilhosamente clara e profundamente
sábia.
Veja e leia
O catolicismo é 1 plagio?
Revista Exociência Ii
Boletim de bibliografia portuguesa
Suplemento bibliográfico
Includes entries for maps and atlases.
Revista ângulo
Oficina de livros
Africa hoje
A pedra do espaço
Homem retalhado
O livro dos mundos esquecidosLivros de PortugalSuplemento bibliográficoCaminhos Do DesconhecidoMauad Editora LtdaOne Hundred Thousand Years of Man's Unknown HistoryColet
Textos, EnsaiosClube de Autores
Estórias do musseque
The Sovereign Individual
Livros disponíveis
O físico prodigioso
contos

nea - Artigos,

Two renowned investment advisors and authors of the bestseller The Great Reckoning bring to light both currents of disaster and the potential for prosperity and renewal in the face of radical changes in human
history as we move into the next century. The Sovereign Individual details strategies necessary for adapting financially to the next phase of Western civilization. Few observers of the late twentieth century have
their fingers so presciently on the pulse of the global political and economic realignment ushering in the new millennium as do James Dale Davidson and Lord William Rees-Mogg. Their bold prediction of disaster
on Wall Street in Blood in the Streets was borne out by Black Tuesday. In their ensuing bestsellar, The Great Reckoning, published just weeks before the coup attempt against Gorbachev, they analyzed the pending
collapse of the Soviet Union and foretold the civil war in Yugoslavia and other events that have proved to be among the most searing developments of the past few years. In The Sovereign Individual, Davidson and
Rees-Mogg explore the greatest economic and political transition in centuries -- the shift from an industrial to an information-based society. This transition, which they have termed "the fourth stage of human
society," will liberate individuals as never before, irrevocably altering the power of government. This outstanding book will replace false hopes and fictions with new understanding and clarified values.
as pistas de Nazca, a biblioteca dos Atlantes
Revista do livro
Livros de Portugal
uma sequência de contos
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