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Descripción

16 fev. 2013 . sábado, 16 de fevereiro de 2013 . (As meditações aqui do Sementes também são
voltadas para o ancoramento de Luz e para a Paz Mundial, além de pequenas palestras com
ensinamentos .. O meu tempo de trabalho aqui é em média de 13/14 horas diárias para manter

tudo funcionando e atualizado.
8 out. 2017 . À medida que transpomos de uma realidade tridimensional para uma existência
hiperdimensional, estamos experimentando uma recalibração do nosso ser mente-corpo-alma.
Esta ativação da reestruturação celular, uma conquista quântica, foi desencadeada por ondas
cósmicas de energia da luz que.
10 jul. 2016 . Mas essas percepções acabarão chegando a você, e a re-calibração da
humanidade inclui um espírito evoluído dentro de você… vamos falar um . expandir sua
consciência para incluir seus sonhos e aspirações da 4ª dimensão, onde vão encontrar o portal
para a quinta dimensão e além do seu Eu.
26 jan. 2015 . Boulder – Colorado, 13 de Janeiro de 2013 .. É necessário uma recalibração com
uma nova energia e isto será feito, não importa o que queiram. . Sabemos quais são os
potenciais, porque sabemos para onde vocês estão se inclinando, sabemos qual é a tendência e
vemos toda a humanidade como.
15 jul. 2017 . Então, em conjunto com dar, escolha pensamentos amorosos e escolha ver o
verdadeiro ser além das circunstâncias. . Porque as notas impressas da minha companheira de
quarto me fizeram sentir o amor e a gentileza que eu desejava inspirar no livro, decidi nomear
o livro como “Lip Prints !” Às vezes.
NOVO Crop Circle encontrado em 25/06/13 em Silbury Hill, em ** Avebury, Wiltshire UK,*
Posted by Thoth3126 on 15/01/2015 Em 25 de junho de 2013, surgiu um novo e ... tags: a
recalibracao do deveria, amada maria, dia da libertacao mundial, elsa farrus, kryon, lee carroll,
portal 2012, utilizacao de piramides de luz.
Esta é a metáfora de um reequilíbrio e uma recalibração do planeta. E começa agora. . Há um
certo tipo de consciência da humanidade que está investida na velha energia, eles não querem
perder o seu quinhão no planeta. Eles não ... Há muitos anos atrás, há mais de dez, o Livro 5
de Kryon foi escrito,. foi sobre a.
O amor é universal e faz parte de toda a Humanidade. Cada Humano que caminha na Terra faz
parte da Família e é conhecido por nós. Cada simples Humano é amado para além de qualquer
limite. A Humanidade vive numa linha de tempo que procura segmentar os aspectos do
trabalho espiritual. Isto é assim porque.
27 fev. 2017 . Nós percebemos que apesar do tumulto que está acontecendo ao seu redor, a
imensa maioria de vocês estão vendo além dos eventos que parecem estar dividindo
populações inteiras em . Na verdade, é um tempo de UNIDADE, no qual a humanidade está
falando por conta própria e por si mesma.
Envie já essa receita para um amigo(a): ADICIONAR ESTA RECEITA NO MEU LIVRO DE
RECEITAS Modo de Preparo Modo de preparo: Na batedeira bata as claras em neve, . Além
disso tudo ela ainda contém a a vitamina hidrossolúvel do complexo B “NIACINA” (também
chamada de vitamina B3) que ajuda muito no.
15 maio 2015 . O artigo foi publicado originalmente em 30 de novembro de 2010, às 11:11.
Foi melhorado, revisado, corrigido e republicado em maio de 2013. Se trata de uma
descoberta épica e monumental, e que se fosse tornada pública poderia mudar completamente
a história e o destino da humanidade. Tradução.
30 jan. 2016 . COBRA / Portal 2012 (Repostando - publicado anteriormente em
2013)Tradução: Candido Pedro Jorge Nota do tradutor: Este artigo foi publicado a cerca .. O
Livro da Vida. Conexão dos Anjos. Por Patricia Dias. 18.01.2016. Depois de uma breve pausa,
estamos de volta com um texto fresquinho para.
Ela os move para além do seu controlador interno, para o criador interno, em um fluxo que
sem qualquer esforço se alinha com a Fonte. .. LADY ROWENA E A IRMANDADE DA
ROSA por Elsa Farrus 13 outubro 2016 Amado Ser de Luz, Sou Lady Rowena A Luz e o

Amor são as chaves para a sua Ascensão, se não os.
Hoje, a humanidade está a viver um grande despertar, entre o prazer e a dor. Está a acontecer
uma grande transformação: a dor de tudo aquilo que deve ir embora, a dor de todos os
caminhos que devem ser rompidos, de todo o mal que deve ser expurgado. E o prazer de ver
nascer em cada pessoa, em cada ambiente,.
20 dez. 2017 . A RECALIBRAÇÃO DO SER HUMANO. Saudações queridos, eu sou Kryon
do Serviço Magnético. Parece que há apenas um momento atrás eu lhes disse que haveria
mudanças nesta sala, e já posso senti-las. O atributo dos que estão do outro lado do véu é
compaixão. Entretanto, sempre há.
Kryon Livro 13: A RECALIBRAÇÃO DA HUMANIDADE, 2013 e além | Lee Carroll, elsa
santos | ISBN: 9788415795131 | Kostenloser Versand für alle Bücher mit Versand und Verkauf
duch Amazon.
21 dez. 2014 . E pode perguntar: “Como pode haver algo dentro de mim, Kryon, que eu não
conheça?” Eu vou dizer novamente, você não está funcionando com sua plena capacidade e
este é o tema do ano: a recalibração da humanidade inclui um espírito evoluído. Vamos falar
um pouco mais sobre isso nesta.
9 jul. 2015 . Isso quer dizer que elas vão além do plano intelectual, sendo que no plano
comportamental está o foco do seu brilho. Elas exigem do ambiente em volta delas certas
características que não são comuns ou autênticas nas sociedades atuais. Elas nos ajudarão a
destituir dois paradigmas da humanidade: 1.
UMA JOIA NO CORAÇÃO DA FÍSICA QUÂNTICA. UMA JOIA NO CORAÇÃO DA
FÍSICA QUÂNTICA. Sexta-feira, 13 de Dezembro de 2013. O Amplituhedron é o novo objeto
matemático que lembra jóia multifacetada noutras dimensões : bem no centro das tuas células
e mais além. É muito interessante observar a ciência.
7 jul. 2007 . Kryon chama a Universal Calibration Lattice® de " a porta de entrada para a
Malha Cósmica." A EMF Balancing Technique® é o ... Ele encoraja os físicos a estudarem a
energia da Malha Cósmica e promete grandes descobertas que irão beneficiar a humanidade.
Kryon também nos convida para nos.
5 out. 2011 . Queridos, A realidade flexível nesta época permite que profundos poços de
criatividade sejam abertos dentro da mente humana. Trazer as polaridades mais obscuras para
a consciência e para a luz permite que novas escolhas sejam feitas. Quando tudo que não é
amor aparece no campo do que é.
27 fev. 2015 . Sua energia Amorosa está ajudando a Humanidade a começar o Domínio da
Viagem no Tempo e a Consciência Superior. O NOVO CORPO DE LUZ E A
RECALIBRAÇÃO DO TEMPO/ESPAÇO A atualização do Novo Corpo de Luz cria um
veículo Geométrico Multdimensional da Luz Dourada e a Luz.
10 jan. 2017 . Essa quarentena foi necessária para calibração do planeta e do corpo humano
para fins de se alinharem as oitavas acima na ascensão planetária. . Na história conhecida da
humanidade, nos livros, nas culturas, nos cultos, nas crenças; sejam elas das mais antigas
conhecidas, delas apenas pode se.
2 ago. 2016 . Não há nada em seu corpo além do que você veem, e vocês desenvolverão
células, eventualmente, para criar um ser humano mais evoluído. Entre essas . Como poderia o
corpo, possivelmente, curar-se instantaneamente de alguns dos piores desequilíbrios e doenças
conhecidos pela humanidade?
8 jun. 2013 . sábado, 8 de junho de 2013 . Seu livro mais recente é intitulado Rumo a um
cenário de III Guerra Mundial: os perigos da guerra nuclear (2011). Ele também é . Enquanto a
atenção pública mundial estava voltada para o “Apocalipse Maya” a real crise que está
afetando a humanidade, não é debatida.

29 maio 2016 . do livro David Stone fadinha. Arcturianos ... Portanto, é o AGORA de abrir
seu Terceiro Olho para vocês poderem ver a Verdade que ressoa logo além da sombra das
mentiras. Com o seu Terceiro ... O amor é a resposta para todas as questões que a humanidade
está enfrentando na Terra nesta época.
25 mar. 2016 . https://portal2013br.wordpress.com/2015/08/04/os-cientistas-da-nova-erasetima-parte-drunvalo-melchizedek-o-antigo-segredo-da-flor-da-vida-e-a-geometria-sagrada/.
“Este é um relato em primeira mão sobre um processo que só acontece a cada 13 mil anos,
quando a energia Kundalini da Mãe Terra.
31 out. 2017 . Kryon canalizado pelo Lee Carroll – Livro 12 – “As doze camadas do DNA”.
Kryon canalizado pelo Lee Carroll – Livro 13 – “A recalibração da humanidade para além de
2013”. J.J. Hurtak – “O Livro do Conhecimento – As Chaves de Enoch”, especialmente o
capítulo 3.1.7. Namasté! Rodrigo Durante.
Compre o livro Kryon Livro 13: A RECALIBRAÇÃO DA HUMANIDADE, 2013 e além, de
Lee Carroll, elsa santos na Amazon Livros. Confira livros em oferta na Amazon.com.br.
11 fev. 2013 . Isso quer dizer que elas vão além do plano intelectual, sendo que no plano
comportamental está o foco do seu brilho. Elas exigem do ambiente em volta delas certas
características que não são comuns ou autênticas nas sociedades atuais. Elas nos ajudarão a
destituir dois paradigmas da humanidade:.
24 abr. 2016 . Eles podem ser considerados como uma desaceleração forçada, um teste de
pausa que oferece um tempo de contemplação e recalibração. .. e pode levar a uma
transformação massiva e uma mudança quântica ascendente na superior evolução da
humanidade tanto nos níveis individuais como no.
Os livros das piramides referem-se a ele como o filho mais velho de Rá, filho de Geb e Nut,
ou irmão de Isis, apesar de que outros textos o descrevem como vizir de Osiris e de sua
familha, e escriba do Faraó. Tehuti, ou .. Sírius A é a estrela mais brilhante, além do nosso
Sol, a somente 8 anos-luz de distância. Sírius é.
Dec 4, 2013. NOVO Livro de Kryon - Lee Carroll KRYON Livro 13 'A Recalibração da
Humanidade' Será possível que tenhamos atingido um ponto de viragem na evolução humana?
Quando observam a actualidade e as notícias do momento, não vos parecem particularmente
absurdas? Acompanhe o autor/canal Lee.
9 jul. 2007 . 2007-04-11 13:14:23 .. De acordo com o “extraterrestre”, “a humanidade atingiu a
'Convergência Harmônica' necessária. . Quem ainda desejar conferir os volumosos livros e
mensagens “canalizadas” por Lee Carrol e tudo mais sobre a seita Grupo Iluminação Kryon
basta digitar “Kryon” nos sites de.
5 .. crescidos e nutridos nos corações de toda humanidade. A Boa Vontade praticada em
grupos em qualquer nação. por partidos políticos e religiosos e entre nações..Nossa Iniciação –
Cultivando o Jardim da Boa Vontade Plantando a semente da Boa Vontade no jardim do seu
vizinho. Como resultado desta calibração.
22 nov. 2013 . A humanidade viveu relativamente isolada por tanto tempo que é natural
considerarem que o resto do universo funciona segundo as idéias, .. O Conhecimento lhes
permite pensar por inúmeras vias, de agir espontaneamente, de enxergar a realidade além do
óbvio e de vivenciar o futuro e o passado.
3 ago. 2016 . Hoje eu venho com uma mensagem dos Hathors sobre a abertura do Portal da
Manifestação acontecendo de 7 a 13 de Agosto. . Além de meditar com uma pedra Cornalina e
usá-la durante este Portal, também estão aconselhados a usar roupas que são de cor laranja e
comer e beber sucos de.
10 jun. 2013 . http://mointian-livro.blogspot.com. UMA NOVA HUMANIDADE. – OITAVA
PARTE: FINAL – UMA VOLTA NA ESPIRAL EVOLUTIVA. 27/04/2013 . A grande confusão

da literatura “desinformativa” espiritualista, cega ainda mais o afoito que consegue perceber
apenas uma faixa muito estreita de algo além.
10 títulos de 'Carroll, Lee'. Kryon, livro 14. Kryon livro 8. Kryon livro 10. Kryon livro 7.
Kryon livro 9. Kryon 13 : a recalibração da humanidade, 2013 e além. Kryon 13. La
recalibracion de la humanidad.
18 nov. 2012 . E, de fato, ela acontecerá, mas é indiscutível que a Ascensão da Terra é que
possibilitará a Ascensão da Humanidade. .. Mas nunca se esqueçam que, em 2013, além de
ancorar os Códigos, é essencial ajudar a todos brilhando sua luz e não sucumbindo aos
últimos estertores do Medo, os últimos.
20 abr. 2013 . (Kryon). Um aviso e um IMPORTANTE e SÁBIO conselho, para o ditador Kim
Jong Un. Kryon - 13/01/2013- Durante 23 anos, nós fornecemos informações na sopa de
potenciais, que . Sabemos quais são os potenciais, porque nós conhecemos os preconceitos e
vemos a humanidade como um todo.
Atualmente , tem cerca de 2 mil e duzentos moradores originários de 45 países , inclusive do
Brasil, além de muitos indianos que moram no local e trabalham nas .. a Livraria e Lojinha de
CDs, para que com o lucro da venda de livros eu possa manter o site, editar os cartões da Paz
Permanente, dentre outras atividades.
9 jul. 2015 . Isso quer dizer que elas vão além do plano intelectual, sendo que no plano
comportamental está o foco do seu brilho. Elas exigem do ambiente em volta delas certas
características que não são comuns ou autênticas nas sociedades atuais. Elas nos ajudarão a
destituir dois paradigmas da humanidade: 1.
Estamos sempre à disposição, basta que nos peçam para ajudar e apoiar a todos vocês no
serviço à humanidade. .. A Meditação é a escolha consciente de suspender os pensamentos
conscientes de seus cinco sistemas sensoriais e concentrar a consciência do 6º sentido – indo
além dos 5 sentidos físicos – os sentidos.
2 jul. 2017 . Repletas de informações profundas para toda a humanidade. – e não apenas para
alguns eleitos. As mensagens canalizadas de Kryon têm sempre o dom de nos elevarem,
empoderarem e de nos encherem o coração com o amor de Deus. Além disso, contêm sempre
um nível de comunicação que.
3 jul. 2015 . Canalização de Kryon feita no Rio de janeiro falando sobre a importância da
nossa cidade e do nosso país no processo de Transição Planetária. . Esta Energia poderosa, a
MAIOR de todas as Forças existentes – que existia antes, e sempre existirá, e ela permanecerá
atuando, além de todas as coisas.
15 abr. 2012 . Para ajudar o leitor, esta mensagem foi re-canalizada [por Lee e Kryon] e
complementada, para permitir um entendimento mais claro. . Esta é a quarta canalização da
série “A Recalibração da Humanidade”. Falamos sobre .. Além disso, a forma incomum em
que a galáxia gira também foi observada.
1 set. 2015 . 144 - OS DESAFIOS DA FAMÍLIA PLANETÁRIA NA ERA DA NOVA
HUMANIDADE . E é sempre em profundo e ilimitado Respeito que nós viemos. Saudações da
Luz além da Luz, e do Amor além do Amor. Eu Sou KRYON. E HOJE é um momento
especial, previsto dentro do Plano de Experiência para.
16 jun. 2011 . Do Livro 10 de Kryon: Segundo Kryon, o significado literal dos nomes
hebraicos não é essencial para compreender os nomes das camadas do DNA e em alguns casos
os significados em hebraico são diferentes. Kryon apresenta . Além disso, muitas vezes falaria
delas e não as nomearia até mais tarde.
23 maio 2017 . Essa quarentena foi necessária para calibração do planeta e do corpo humano
para fins de se alinharem as oitavas acima na ascensão planetária. . Na história conhecida da
humanidade, nos livros, nas culturas, nos cultos, nas crenças; sejam elas das mais antigas

conhecidas, delas apenas pode se.
da forma como a maioria das pessoas, educadas em contextos de ensinamentos religiosos
tradicionais, encaram tudo isto. Sei que a essas pessoas talvez não concordem com o que faço
(é pena). Kryon • Livro 13. A recalibração da humanidade. Para além de 2013. Lee Carroll.
ISBN 9788415795131. 320 pág. - 17,60 €.
Mensagem de Kryon por Lee Carol traduzida para o português por Gustavo Amorim em
Phoenix, Arizona, EUA em 16 de Janeiro de ... Aconselhamos você a ouvir estas sutis
cutucadas, que está recebendo, para ajudar, neste momento desafiador da recalibração física ..
A família continua, além dos laços da matéria.
Posts sobre kryon escritos por Projecto Adam Kadmon. . da Energía Kundaline e alinhamento
de Chakras (teoría e pratica); Toque Quântico (Terapia Holística); Kryon e as Nova
Frequências de Cura; A Recalibração .. Isto será definido na publicação na qual meu parceiro
está trabalhando agora [Livro Doze de Kryon].
Kryon é uma energia inteligente e organizada, podemos até dizer que é uma entidade, mesmo
não tendo a experiência encarnatória humana e não se enquadrar dentro dos nossos conceitos
de entidades.
Mas, como nós estamos convocando a humanidade para se despojarem do conceito de carmas,
digamos que tudo aquilo que consideraríamos carmas serão ... Além disto, a equação E = mc²,
em que energia é colocada igual a massa, multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz,
mostrou que muito pouca.
Incluídas estão três canalizações dadas ao vivo em Israel, além da informação dada em duas
visitas recentes à ONU. Desfrute a leitura deste livro profundo e edificante! ———— o § o
————. Nos últimos 15 anos milhares de pessoas experimentaram diretamente esta energia
de amor, presenciando um encontro direto.
27 fev. 2009 . A Civilização Maya sempre foi um mistério para a humanidade, principalmente
pelo motivo primeiro que é o seu desaparecimento, sem motivo claro, de todas as suas cidades
em pleno séc. .. A calibração deverá ser feita com o Novo tempo Galáctico, através de 13 luas
e 28 dias em cada mês. A Nova.
A RECALIBRAÇÃO DA HUMANIDADEPARA ALÉM DE 2013KryonLivro 13. . Kryon
Livro XIII _ A RECALIBRAÇÃO DA HUMANIDADE View larger. Kryon Livro XIII _ A
RECALIBRAÇÃO DA HUMANIDADE. Reference: 9788415795131. Condition: New product.
A RECALIBRAÇÃO DA HUMANIDADE PARA ALÉM DE 2013
OS ENSINAMENTOS DE KRYON Kryon canalizado por Mario Liani O Grupo de Kryon é a
denominação que Mario Liani utiliza para canalizar a amorosa . Tal como foi dito na quarta
chave, o surgimento dos dois números compostos (o 13 e o 16), que simbolizam a
aprendizagem cármica da humanidade, origina o.
28 jan. 2016 . (Dharma Vahini, Capítulo 13) .. Além de estar sempre com o Senhor, o devoto
percebe tudo o que vê como a glória do Senhor. . COBRA / Portal 2012 (Repostando publicado anteriormente em 2013)Tradução: Candido Pedro Jorge Nota do tradutor: Este
artigo foi publicado a cerca de três anos atrás,.
KRYON, LIVRO 14., CARROLL, LEE, ISBN: 9788415795261 Librerías Proteo y Prometeo.
Desde 1969 entre Libros. La mayor librería especializada de Málaga. Textos UNED y
Universitarios, Galaxia Gütemberg, Andalucía.
6 maio 2016 . (((Leia o livro também: Os Vingativos Djinn))). 2) 13º Andar (The Thirteenth
Floor). - 1999. Douglas Hall e seu sócio, Hannon Fuller, dois pesquisadores da área de
informática, estão prestes a colher resultados positivos em seu último projeto: desenvolver um
mundo simulado utilizando realidade virtual.
20 jun. 2013 . quinta-feira, 20 de junho de 2013. Asthar Sheran acompanha os últimos eventos

na Terra e faz um alerta à Humanidade de Luz. | Anima . Estamos acompanhando de muito
perto todas as ações humanas relacionadas à conquista de liberdade plena na Terra e honro as
ações de toda a Humanidade.
Dr. Deepak Chopra - “Super Genes”. Kryon canalizado pelo Lee Carroll – Livro 12 – “As doze
camadas do DNA”. Kryon canalizado pelo Lee Carroll – Livro 13 – “A recalibração da
humanidade para além de 2013”. J.J. Hurtak – “O Livro do Conhecimento – As Chaves de
Enoch”, especialmente o capítulo 3.1.7. Namasté!
dezembro 13, 2013. UM TEMPO DE VIGILÂNCIA. E O PRESENTE DO COMETA ISON.
Mensagem de Patrícia Cota-Robles. 11 de Dezembro de 2013 .. Agora, na perfeita Ordem
Divina, nós recebemos uma dádiva da Luz, dos Reinos Celestiais, que fez a mudança da
Humanidade para a Consciência Crística, em grande.
Como então, podemos lhes pedir que pensem de maneiras que estão além do que vocês
conhecem ou já experimentaram? A energia .. No início do trabalho de Kryon, nós lhes
dissemos que acima de 90 dias, vocês poderiam experienciar o que agora chamamos de recalibração. Naquela ... 13 de Janeiro de 2013.
6 abr. 2009 . Basta ler a o seguinte diálogo em O Livro dos Espíritos: “Que pensar da opinião
segundo a qual todos os corpos da Natureza, todos os seres, todos os . Além dos milhares de
dólares arrecadados pela venda de produtos, nos encontros da seita, há outra fonte de renda:
os tratamentos patenteados por.
KRYON Livro 13 'A Recalibração da Humanidade' Será possível que tenhamos atingido um
ponto de viragem na evolução humana? Quando observam a actualidade.
Esteja receptivo e deixe-se inspirar por este 'Ser Magnético' que Ama Você e é profundamente
apaixonado pela Humanidade! .. No Sul da California, Estados Unidos, um homem de
negócios chamado Lee Carroll começou a “canalizar” mensagens de um ser de nome Kryon,
que dizia que as profecias de Nostradamus.
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