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Orme-Ormus™ - Aurelixir M-GOLD 

© 2016 Soubem Ltda. Todos os direitos reservados. Todos os direitos reservados aos autores, 

e donos dos copyrights dos textos, citações, fotos e ilustrações contidos neste PDF. Este 

material NÃO pode ser copiado, reproduzido, adaptado, ou alterado em qualquer forma.   A 

citação ou menção dos textos neste PDF deve ser acompanhada do link www.soubem.com   

O conteúdo apresentado destina-se ao público em geral e tem um caráter exclusivamente 

informativo não constituindo, em qualquer contexto, um parecer, conselho ou diagnóstico 

médico, não pretendendo, também, substituir cuidados médicos profissionais. Deve-se 

consultar um médico em todas as questões relacionadas com a saúde, especialmente quando 

os sintomas requerem um diagnóstico, aconselhamento e definição de um tratamento clínico 

personalizado, concreto e adequado. 

Como o autor/editor desse texto (Alexander McAllister) não produz esse elixir e os outros 

produtos Aure Nanoscience, ele pode expressar o que ele acredita em tudo que ele publica 

em textos, E-books como este, e livros (e inclusive em postagens em mídia social). É 

considerado como “liberdade de expressão” (free speech). Embora a Soubem tenha 

beneficiado centenas de pessoas com os produtos que ela divulga nos seus web sites, o elixir 

M-Gold e outros produtos não foram avaliados pela FDA dos Estados Unidos da America. Sem o 

estudo duplo-cego requerido de 10 anos de testes aprovados pela FDA, não é possível se 

afirmar, dizer, que o elixir e outros produtos Aure curam, tratam, amenizam, doenças e 

condições físicas indicativas de alguma enfermidade. Qualquer afirmação disso ou até menção 

é considerada infundada, não provada, ou aprovada. 

Você pode distribuir este e-book e mp3 associado via e-mail, pendrive ou CD, MAS NÃO DEVE 

PUBLICÁ-LO OU POSTAR NA INTERNET. A citação ou menção desta obra deve ser acompanhada 

do link www.soubem.com. Notificação: o autor não se responsabiliza por quaisquer erros e 

omissão nos textos, também não se responsabiliza por danos sofridos pelo usuário do sistema, 

protocolos, técnicas, instrumentos e aparelhos descritos neste e-book. O leitor assume total 

responsabilidade pelo uso ou não do que é apresentado aqui. Este material é oferecido 

unicamente como informação educacional. Não tem a intenção de diagnosticar, tratar, curar 

ou prevenir qualquer problema psicológico ou físico. Se você sofre de alguma doença, 

recomendamos que você consulte um terapeuta e/ou médico qualificado. 

A VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS É CRIME! LEI FEDERAL N° 9.610, DE 19 DE FEVEREIRO DE 

1998 

 Clique no ícone ao lado para acessar o documento. 
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3 
 

Apresentando AURELIXIR 

M-GOLD  

O Autêntico, Verdadeiro “Ormus” (Orme) 

ORME: Orbitally Rearranged Monoatomic Element (elemento monoatômico 

orbitalmente rearranjado). ATENÇÃO: Para adquirir o Aurelixir escreva para 

o contact@soubemaure.com informando a quantidade de frascos e seu 

endereço com CEP para cálculo de frete.  

 

 

 

O Elixir M-GOLD da AURE NANOSCIENCE é produzido com sal do Mar Morto 

importado de Massada (Israel), seguindo a antiga tradição dos essênios. 

Contendo 70% de ouro em estado monoatômico e 28% de magnésio em sua 

composição mineral.  

Equilibra o PH do organismo, há indícios que o elixir elimina fungos como a 

cândida e aumenta a imunidade geral, trazendo de volta o corpo ao seu 

estado de equilíbrio original.* 

mailto:contact@soubemaure.com
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Os efeitos esperados são um rejuvenescimento geral das células do organismo, 

uma melhora sensível no funcionamento de todos os órgãos, principalmente 

do cérebro e do coração, um estado de PAZ de espírito e comunhão com o 

UNIVERSO. Uma aparência jovial e uma sensação de equilíbrio e segurança 

visíveis a olho nu.  Sua composição básica é: 

 

Minerais do Sal do Mar Morto 

Mineral Percentual 

Dioxido de Silicio  20,00 

Oxido de Calcio  15,50 

Oxido de Aluminio  4,80 

Oxido de 

Magnesio 4,50 

Oxido de Ferro III  2,80 

Oxido de Sodio  1.7 

Oxido de Potassio 1,30 

Dioxido de Titanio  0,50 

Trioxido de 

Enxofre 0,40 

Pentoxido de 

Fosforo 0,30 

Cloreto 6,70 

Brometo 0,20 

Total: 57,00 

  

O restante é formado por oito minerais raros do Mar Morto e que não se 

encontram em nenhum outro mar, e são estes que fazem uma grande 

diferença. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Silicon_dioxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium_oxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminum_oxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_oxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_oxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Iron(III)_oxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Sodium_oxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_oxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Titanium(IV)_oxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_trioxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur_trioxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphorus_pentoxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Phosphorus_pentoxide
http://en.wikipedia.org/wiki/Chloride
http://en.wikipedia.org/wiki/Bromide
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Fonte: http://www.wayfaring.info/category/countries/jordan/ 

 

HISTÓRICO 

Em 1904 uma expedição do Egypt Exploration Fund encontrou sobre uma 

montanha um templo egípcio dedicado a Deusa Hathor. 

O que mais impressionou os arqueólogos é que o templo era um 

laboratório dedicado a produção de uma substância muito importante no 

Egito, mfkzt (lê-se Mufkuzt). Hoje conhecido como orme. 

O orme egípcio nada mais era que um pó branco, feito de ouro puro em um 

estado alterado e desconhecido dos químicos, um estado que permite que ele 

seja dissolvido em água potável (sem ácidos) e usado como um poderoso 

remédio. Esta substância mantinha a aparência jovial e era de grande valia 

contra as principais doenças, era servida com regularidade ao faraó, existem 

vários hieróglifos mostrando isto. 

Sua principal função é manter as células jovens apesar das muitas divisões que 

o tempo as obriga. 

Os historiadores concluíram que o conhecimento sobre a produção desta 

substância "mágica" saiu do Egito junto com Moises, foi passado de geração em 

geração até chegar aos essênios. Na idade média quem possuía o 

conhecimento de sua fabricação ficou conhecido por "alquimista"; e com a 

chegada da idade das trevas ordens secretas cuidaram de preservar seus 

http://www.wayfaring.info/category/countries/jordan/
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segredos, e algumas o fazem até hoje. É provável que deste segredo tenham 

saído as lendas sobre a "pedra filosofal". 

 

Templo Hathor - Fonte  Picasa 

A ÉPOCA ATUAL 

Em outro momento, há algumas décadas atrás, esta substância e sua produção 

chegaram aos meios científicos nos EUA e foram patenteados, por David 

Hudson, mas sua produção e divulgação sofreram um enorme boicote do 

governo americano que pretendia dar uso militar para ela, pois com ela é 

possível produzir "ligas leves" muito importantes para aviões 

militares. Recentemente vários países entraram na pesquisa, mas todos até 

agora visando interesses particulares. 

As derradeiras descobertas sobre Orme se originaram nas obras clássicas como 

de Hermes, Irineu Filaleto, Frater Albertus, Frei Basile Valentin, Arnou 

Villanova, Cyliani, Fulcanelli, Eugene...   enfim...  as obras clássicas da 

tradição hermética, sempre voltadas para o uso medicinal  ( chumbo em ouro 

= doença em saúde). 

Hoje em dia, é reconhecida como uma substância de alto spin, monoatômica, 

para a qual o termo científico é ORME — Orbitally Rearranged Monoatomic 

Element (elemento monoatômico orbitalmente rearranjado). 

http://lh5.ggpht.com/-VKe46fo0314/SZFlyoudeoI/AAAAAAAAAMc/Paqn36dINi8/Temple_Hathor_Dendera_egypt.jpg
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 Aurelixir M-Gold, frasco de 60 ml 

Os Essênios por sua vez extraiam o ORME das águas salgadas do Mar Morto. Nas 

diversas escavações em Qumrân desde a década de 1950, a característica mais 

marcante das impressionantes construções monásticas é o número e o 

tamanho das cisternas de água e a extraordinária complexidade dos condutos 

e canais. Um aqueduto no lado oeste vinha das colinas judeanas trazerem um 

suprimento de água fresca, mas outros cursos de água vinham diretamente do 

salgado Mar Morto. Um dos mais importantes era o canal Mazin, de 95m, um 

pouco abaixo de Qumrân. Essa água, com seu alto conteúdo mineral, é 

imprópria para consumo ou lavagem. Mas, como agora, continha uma 

quantidade notavelmente alta de ouro ORME — mfkzt natural. Experimentos 

recentes revelam que o precipitado do Mar Morto contém 70% de ouro em 

estado monoatômico e 30% de magnésio. A aplicação de ácido hidroclorídrico 

no precipitado seco dissolve o magnésio, deixando o pó branco do shem-an-

na. Ao contrário de Salomão, que manufaturava a Pedra Filosofal a partir de 

ouro extraído da maneira convencional, o método dos essênios parecia-se 

mais com o de David Hudson, pois o material monoatômico era refinado e 

aperfeiçoado a partir de uma fonte disponível. 

   

Fonte: http://info.jpost.com/C001/Demo/gal/isr_guide/south/qumran.html 
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EXPERIMENTOS 

A Universidade do Wisconsin-Madison e o Instituto de Biotecnologia. 

Periódicos como o Platinum Metals Review e a Scientific American relataram 

de que forma metais monoatômicos do grupo da platina e do ouro ressonam 

com células corporais deformadas, fazendo com que o DNA relaxe e seja 

corrigido. Em vez de destruir o tecido com radiação ou matar o sistema imune 

com drogas de quimioterapia, tinham um remédio em perspectiva que 

realmente retificava células alteradas. Não era tanto "anticâncer", era mais 

"pró-vida". O Instituto Nacional deSaúde implementou uma variedade de 

testes em células independentes para todos os tipos de câncer. A partir dos 

cerca de 58 primeiros estudos, concluiu-se que a aplicação do ORME causou 

uma redução ou a cessação da atividade cancerígena. Outros centros de 

análise obtiveram resultados semelhantes. 

Os pesquisadores ficaram surpresos e, como declarado na Newsletter da 

Science of the Spirit Foundation (SOSF) de março/abril de 1996: "Eles já 

haviam visto materiais que matavam células cancerígenas... Mas nunca 

haviam visto um material que literalmente mudasse a natureza das células 

cancerígenas e as fizesse agir normalmente". Após alguns testes bem-

sucedidos em voluntários individuais, que os médicos haviam anteriormente 

classificado como terminais, o tratamento com ORME’s específico para 

leucemia, AIDS e câncer foi iniciado em algumas clínicas. 

Fonte: OS SEGREDOS PERDIDOS DA ARCA SAGRADA 

 Laurence Gardner  

Laurence Gardner, foi membro da Sociedade dos Antiquários da Escócia, 

genealogista de renome internacional. Conhecido na Europa como o Chevalier 

Labhràn de St. Germain, foi membro da presidência do Conselho Europeu dos 

Príncipes, um corpo constitucional estabelecido em 1946, como Historiógrafo 

Real Jacobino. Ele também foi um cavaleiro templário de St. Anthony. 
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Mais experimentos: 
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A seguir uma sequência de fotos mostrando como o consumo de Ormus pode 

provocar restauração de cor em cabelos e barba.   
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*Disclaimer /Observação: Este produto e a informação sobre ele neste E-Book 

não tem a intenção de ser, nem declara ser, uma cura, e não são destinados a 

substituir o conselho ou recomendação de um médico ou terapeuta 

profissional da área médica. As declarações contidas neste documento não 

foram avaliadas por órgãos governamentais de saúde.  

 

ATENÇÃO: Para adquirir o Aurelixir M-Gold escreva para o 

contact@soubemaure.com informando a quantidade de frascos e seu endereço 

com CEP para cálculo de frete.  

Temos um botão de compra do PagSeguro disponível no site, aqui. 

********************************************************************************* 

Quaisquer dúvidas, sugestões ou questionamentos escreva para Scarlett 

Palhano no contact@soubemaure.com  

Para receber um E-Book sobre o uso do Aurelir M-Gold para plantas peça através 

do e-mail acima. 

 

 

Apoio: www.soubem.com 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@soubemaure.com
http://www.mgold.crescent.com.br/o-segredo.php
mailto:contact@soubemaure.com
http://www.soubem.com/
http://www.soubem.com

