Clube de Hoodoo – Sociedade Hive
Levei algum tempo para estruturar o que eu iria oferecer no “Programa de Aprendiz
de Kefron Primeiro”, e o que iria proporcionar para aqueles e aquelas que fossem
entrar no meu pequeno Clube de Hoodoo,
Conjure, Bruxaria, Rootwork e Vodu.
Demorei um pouco porque não queria
oferecer qualquer coisa a essas pessoas, mas
também não queria roubar-lhes totalmente a
atenção para um cronograma pesado de um
ano – queria deixa-las livres para aproveitar
o que os dois mundo (o comum e o nosso),
tem para oferecer de melhor.
Então aqui estou, vim oficialmente informar
que o “Programa de Aprendiz” será
iniciado em Abril.
Irá durar 12 meses... – os participantes, irão fazer parte do meu Clube por 12 meses,
ou seja, por 1 ano.
Iremos trabalhar como uma Colmeia (Hive), e irei trazer para os Aprendizes, temas
para usarem em suas vidas, ou nas vidas de seus clientes – serão 6 temas trabalhados
durante 1 ano – um longo e prospero ano - que serão sobre: amor, prosperidade, cura,
família e casa, espiritismo, força e proteção.
Todos os meses irei enviar para suas casas uma caixa contendo:
1 – Livreto, contendo informações sobre o tema proposto, e que falará sobre plantas,
pedras, velas, luas.
1 kit de suplementos mágicos ou um premio.
1 óleo especial exclusivo para o trabalho do mês.
Ou seja, serão 12 livretos, 12 kits de suplementos, 12 frascos de óleo exclusivos para os
membros do Clube.
Lembrando que todas as vantagens que eu tinha prometido antes, ficam validas,
como:
– Vídeo Aula de Ensinamento sobre Hoodoo – Conjure – Bruxaria e Rootwork.
– Textos Exclusivos sobre o Conjure e Ervas (antes que esses sejam Oferecidos aos
Parentes praticantes de Hoodoo, adeptos do Estilo Brasil Conjure).

– Publicações Exclusivas, ou em primeira mão sobre Hoodoo.
– Notificações sobre todos os eventos, ou produtos novos…
– Desconto de 7% no site da Loja Casa de Hoodoo (www.casadehoodoo.com)
Fora isso, tudo o que foi falado nos dias passados, ficam nos dias passados...
Quando você se inscrever no Clube e for aceito(a), você irá receber um cronograma de
Trabalho, com a descrição de tudo o que lhe aguarda no decorrer de um Ano.
• Cronograma de Abril 2019 •
1 – Livreto de Trabalho.
1 – Estatua de Erzulie Freda.
1 – Frasco de Óleo Jockey Club.
- Cronograma do Ano.
O Valor da Mensalidade é 200.00
A inscrição é você deve fazer da seguinte forma
1 – informe seu interesse em Participar do Clube, enviando uma mensagem para meu
whatsapp: 69 984991020
2 – Imprima essa ficha de inscrição, preencha ela com cuidado, escanei ou fotografe e
me envie, também pelo whatsapp: 69 984991020
3 – as paginas preenchidas a mãos, devem ser enviadas para o endereço que contem
na ficha de inscrição que pode ser encontrada aqui: INSCREVA-SE
• Kefron Primeiro •
www.amasveritas.com

