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Manual do Curso 

Clube de Membros – abril 2022 
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Bem vindo à Formação em Reiki da Duende Amarelo. Este manual 

apresenta um resumo do funcionamento do curso para que você possa aproveitar 

os seus estudos da melhor maneira possível. 

 

A inscrição: 

Ao visitar a  página https:reikibruxasemagos.com e clicar no botão 

“Quero me inscrever”, você será lavado(a) a um formulário. Basta preencher e 

enviar e você verá um acesso à página do Canal “Magia Mental e Reiki para 

Bruxas e Magos” referente à Inscrição no Clube de Membros. Você pode se 

inscrever em qualquer categoria, mas já a partir da primeira (Neófito, por R$ 

4,99 / mês) terá acesso completo ao curso. Você será adicionado em pouco 

tempo ao grupo do WhatsApp “Reiki 01 – Duende Amarelo”. É fundamental 

estar no grupo para concluir o curso! Não saia do grupo antes de ter recebido 

o seu certificado. A entrega dos certificados será pelo WhatsApp e a saída 

antecipada do grupo será entendida como desistência. 

Na Playlist “Vídeos exclusivos para Membros”.  Disponível na primeira 

página do canal ou pelo Link: https://bit.ly/ExclusivoparaMembros , você 

encontrará as aulas do curso.  Na descrição de cada aula haverá o link para a 

apostila (https://bit.ly/ApostilaN1), para o Grupo do WhatsApp 

(https://bit.ly/GrupoClubedeMembros) e para o meu WhatsApp pessoal ( (21) 

99290-3360 ), além de para baixar este manual. 

Estar apenas no grupo do Whatsapp sem ser membro do canal não 

habilitará à conclusão do curso. Você poderá aderir ao clube, completar o curso 

em poucos dias, ser sintonizado e receber seu certificado dentro de apenas um 

mês, saindo depois; porém, neste caso perderá acesso aos vídeos das aulas e 

atualizações do conteúdo; sem prejuízo do seu suporte a dúvidas.  

 

 

https://reikibruxasemagos.com/
https://bit.ly/ExclusivoparaMembros
https://bit.ly/ApostilaN1
https://bit.ly/GrupoClubedeMembros
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O Canal das aulas: 

Todas as aulas serão pelo Canal Magia Mental & Reiki para Bruxas e Magos 
(Youtube). No canal já há uma série de vídeos disponíveis. Fique à vontade para 

navegar, mas leve sempre em consideração que alguns vídeos tem instruções 

desatualizadas sobre o funcionamento de edições antigas do curso. Para 

assuntos ligados a esse tema prefira sempre os vídeos mais recentes ou 

indicados no grupo (turma).  

Mantenha-se informado: 

Visite regularmente o grupo e o canal para se manter atualizado sobre 

possíveis mudanças. Além do WhatsApp (21) 99290-3360 (André Mendonça), o 

Instagram @lrdthanatos também pode ser adicionado para um contato a mais 

comigo. Todos estes canais de contato estão à disposição para dúvidas, 

comentários, sugestões ou críticas.  

A apostila: 

Recomendamos que seja lida antes das aulas. Não deve ser distribuída 

nem copiada (no todo ou em parte) sem autorização por escrito. Destina-se 

ao estudo dos alunos inscritos no curso. Você poderá encontrar os temas 

abordados nos vídeos na apostila e assim organizar melhor seu estudo. 

 

  

http://youtube.com/MagiaMental-AM
https://www.instagram.com/lrdthanatos/
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A sintonização: 

A sintonização deverá ser solicitada quando tiver assistido a todas as 

aulas. Para isso, lhe será enviado um formulário com algumas questões sobre o 

conteúdo, solicitação de dados para a realização da sintonização e para a 

emissão do certificado. Recebido este formulário marcaremos a data do ritual. 

Recomendamos que pelas 48 horas anteriores ao momento da 

sintonização o alune evite ao máximo consumir álcool, fumo, carne vermelha e 

a prática de sexo. Chamamos a esta preparação de jejum.  

O Certificado: 

O certificado será entregue em até 10 dias após a sintonização, pelo 

WhatsApp. 

Para quaisquer dúvidas, críticas ou sugestões entre em contato direto 

comigo (André Mendonça) pelos canais abaixo.  

 

Seja bem vido ao curso e ao nosso Clube! 
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Contatos com André Mendonça: 

WhatsApp: (21) 99290-3360  

Instagram: @Lrdthanatos 

Canal Magia mental: http://youtube.com/MagiaMental-AM  

e-Mail: andrethanatos@gmail.com  

http://youtube.com/MagiaMental-AM
mailto:andrethanatos@gmail.com

