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The Complete Reiki Handbook Basic Introductiona And Methods
Of Natural Application (A Complete Guide For Reiki Practice) Mar
27 2020 Walter Lubeck describes in a clear concise fashion a method of
treatment which--irrespective of all challenges, obstacles or legal
restrictions--offers therapeutic possibilities in the face of the challenges
confronting naturopathy and empirical medicine today. This book will
help to broaden the knowledge thus gained and provide more insight into
Reiki so that it may be applied with greater ease and care. This book is
especially commendable as it establishes connections between Reiki and
biological medicine by pointing out combinations possible with herbal
extracts, homeopathiic preparations, Schussler salts, and the spagyric
remedies which have been rediscovered. The combined action of Reiki
energy and natural medicinal substances, some of which have been
known from time immemorial, speed up and improve the therapeutic
effect to a considerable degree.
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A Mente Prega Peças Jun 29 2020 Esta obra visa documentar
experimentos psicológicos bizarros realizados através dos tempos, onde
buscou-se entender como o cérebro reage nas mais diversas situações,
com os mais variados estímulos e em muitos casos ultrapassando a linha
tênue da ética profissional. Registra também as experiências pessoais do
autor onde em processos realizados em ambiente controlado, tentou-se
ludibriar e estimular esse órgão humano tão complexo.
Messages from the Masters May 21 2022 In Many Lives, Many
Masters, Brian Weiss opened an unexpected door into the astonishing
realm of past-life regression. Now he reveals the miraculous potential of
love. You'll hear the intimate and startling testimonies of real people who
express a profound but simple truth-one that comes from the eternal
souls around us. You'll discover what happens to us after we die,
strategies for fighting anxiety and healing relationships, and the role of
God and self-determination. You'll explore exercises and meditations to
tap into the power of love and utterly transform your life. The Messages
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from the Masters are here. Are you ready for them?
Many Lives, Many Masters Jun 22 2022 Describes the case of a young
woman suffering from anxiety attacks, explains how hypnosis revealed
her memories of past lives, and discusses the usefulness of regression
therapy
Through Time Into Healing Mar 19 2022 The book that sheds new
light on reincarnation and the extraordinary healing potential of past life
and hypnotic regression therapy, from the New York Times bestselling
author of Many Lives, Many Masters. Brian Weiss made headlines with
his groundbreaking research on past life therapy in Many Lives, Many
Masters. Now, based on his extensive clinical experience, he builds on
time-tested techniques of psychotherapy, revealing how regression to
past lifetimes provides the necessary breakthrough to healing mind,
body, and soul. Using vivid past life case studies, Dr. Weiss shows how
regression therapy can heal grief, create more loving relationships,
uncover hidden talents, and ultimately shows how near death and out of
body experiences help confirm the existence of past lives. Dr. Weiss
includes his own professional hypnosis, dream recall, meditation, and
journaling techniques for safe past life recall at home. Compelling and
provocative, Through Time Into Healing shows us how to help ourselves
lead healthy, productive lives, secure in the knowledge that death is not
the final word and that the doorways to healing and wholeness are inside
us.
Muitas vidas, muitos mestres Sep 25 2022 O que acontece quando um
renomado psiquiatra vem a público para revelar sua experiência com
uma paciente que, durante as sessões de hipnose regressiva, lembra-se
de vidas passadas? 'Muitas vidas, muitos mestres' conta a surpreendente
e controvertida história deste médico - o Dr. Brian Weiss - e seu trabalho
com a paciente Catherine que, apesar de tratada durante 18 meses com
terapias tradicionais, só apresenta cura satisfatória ao lembrar-se de
suas vidas anteriores. Revelador, o livro é a contribuição de um
respeitado cientista para a ascensão de uma nova teoria científica capaz
de responder às questões que intrigam a humanidade há vários milênios.
Do Outro Lado da Vida May 09 2021 O que acontece depois que
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morremos? Escritor e cineasta ganhador de prêmios Richard Martini
investiga novas provas surpreendentes da vida após a morte, por meio da
"vida entre vidas", onde, segundo informações, voltamos a encontrar
nossos entes queridos, almas gêmeas e professores espirituais. Com base
na evidência de milhares de pessoas que afirmam que, sob- hipnose
profunda viram e experimentaram as mesmas coisas básicas sobre a vida
após a morte, o livro entrevista hipnoterapeutas de todo o mundo
treinados no método pioneiro pelo Dr. Michael Newton, além de
examinar os fatos reais entre sessões da vida. O autor concorda em
seguir na mesma jornada, com resultados surpreendentes e sinceros,
aprendendo que estamos plenamente conscientes entre nossas várias
encarnações e retornando para nos conectar com entes queridos e almas
espirituais e, juntos, escolher como, quando e com quem reencarnarei. O
autor examina como a "lei cármica" é superada pelo "livre arbítrio", com
as almas escolhendo vidas difíceis para aprender com suas
espiritualmente; por mais difícil, estranha ou complexa que seja uma
escolha de vida, ela foi feita com antecedência, conscientemente, com a
ajuda de entes queridos, almas gêmeas e anciãos sábios. Amplamente
pesquisado, com um alcance de tirar o fôlego, "Flipside" leva o leitor a
um novo território, indo corajosamente aonde nenhum autor foi antes
para amarrar as várias disciplinas da regressão a vidas passadas.
Experiências de quase morte e entre exploração de vida. Nas palavras do
autor Gary Schwartz, PhD, depois de ler "Flipside", "você nunca mais
verá o mundo da mesma maneira". Elogios ao FlipSide Richard escreveu
um livro fantástico. ”Perspicaz, engraçado, provocador e profundo; eu
recomendo!" Robert Thurman ("Por que o Dalai Lama é importante")?
Inspirador, bem escrito e divertido. O tipo de livro em que, depois de ler,
você não poderá mais ver o mundo da mesma maneira. ”Gary E.
Schwartz (“ A Gran
Adventures of the Soul Feb 18 2022 Adventures of the Soul is a
manual for anyone who has ever questioned where they come from, why
they are here, and where they go after they die. Sharing his intuitive
experiences of communicating with the Spirit World for the past 30
years, internationally renowned medium James Van Praagh takes you on
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a spiritual sojourn to discover the unique design of your very own soul
and explore its various adventures as it travels between worlds. You’ll
learn to open up your mind to your soul’s unbounded wisdom and gain a
bigger perspective of life and a better grasp of your significant part in it.
This book will further assist you in understanding and recognizing
various soul lessons you came back to Earth to learn, such as sorrow,
forgiveness, grief, love, and joy. By utilizing this knowledge, you will
come to identify your soul’s intricacies and start to live a life that truly
fulfills your soul’s destiny: following the path to love. This is one journey
that will force you to look at life and death in a completely different light!
O DIARIO DE MARIA MADALENA Dec 16 2021
Crónicas Espíritas Oct 22 2019 «CRÓNICAS ESPÍRITAS» é isso
mesmo: a opinião acerca de vários assuntos do nosso quotidiano
analisados dentro da perspectiva da Doutrina Espírita, que não sendo
mais uma religião nem mais uma seita, é sem dúvida um imenso espaço
cultural objectivando uma sociedade mais fraterna, pacificada,
equilibrada e feliz.
Manual para profissionais de renascimento Jan 25 2020 Para ser um bom
profissional de Renascimento, uma pessoa deve, além de ter recebido
uma boa formação, continuar a curar a si própria, superar padrões,
reconectar-se com sua natureza divina e continuar a fazer as práticas de
respiração espiritual enquanto as ensina a outras pessoas. Este livro
compila as ideias e práticas do Renascimiento de alta qualidade que se
ensina em Rebirthing Breathwork International, a escola establecida por
Leonard Orr, fundador do Renascimento. Estas ideias e prácticas o
ajudarão a guiar com maestrias outras pessoas em seu caminho de cura,
ao mesmo tempo que lhe facilitarão o domínio sobre seu próprio
processo, a melhorar a qualidade do seu trabalho e a obter mais êxito
com ele. O manual para renascedores inclui textos de Leonard Orr, e
todo seu conteúdo foi revisado por ele.
The spirits’ book Sep 20 2019 After you have read The Spirits’ Book, you
will no longer have any reason to fear death. The Spirits’ Book will
provide you with the answers to nearly all the questions you may have
with regards to the origin, nature and destiny of each and every soul on
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earth – and those of other worlds as well. It also addresses the issues of
God, creation, moral laws and the nature of spirits and their
relationships with humans. The book contains answers that were dictated
to mediums by highly evolved spirits who love God. The Spirits’ Book is
the initial landmark publication of a Doctrine that has made a profound
impact on the thought and view of life of a considerable portion of
humankind since the first French edition was published in 1857.
Quimera Apr 27 2020 Uma síntese crítica das religiões mais
proeminentes, com maior enfoque no cristianismo. Quimera é um
compêndio que aborda as origens e discrepâncias das religiões mais
proeminentes, principalmente o cristianismo, a mais destacada de todas,
com intensa análise e questionamento dos aspectos mais polêmicos e das
sérias consequências na História e no caráter do homem. Quimera dá ao
leitor uma visão geral das religiões, suas origens, influências, aspectos
negativos e positivos, procurando manter o máximo de imparcialidade,
dentro do mais estrito senso lógico possível. Esta obra literária também
enfatiza e analisa muitos pontos inconsistentes e contraditórios na Bíblia.
Quimera aprofunda-se na origem das sagradas escrituras hebraicas,
revelando que as mesmas não são tão únicas e originais como muitos
creem, e que seus textos têm origens em mitologias e culturas muito
mais remotas no tempo. A obra em questão contempla toda a influência
que as crenças e as culturas dos povos do passado na região da antiga
Mesopotâmia e áreas adjacentes, berço das três religiões mais
importantes, exerceram umas sobre as outras, e o quanto isto foi crucial
à formação do povo hebreu e o impacto nas religiões abraâmicas,
principalmente no cristianismo e na Bíblia. Quimera analisa e levanta
questões delicadas sobre o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. A
obra perscruta o porquê da profusão de religiões e templos,
principalmente cristãos, na atualidade. Quimera é uma obra muito
contundente nos temas em questão, na tentativa de induzir o leitor ao
questionamento e, consequentemente, à busca do conhecimento....
Terapia de vidas passadas Jan 05 2021 Terapia de vidas passadas traz
uma análise do fenômeno conhecido como regressão, cujo objetivo é
desatar os nós do inconsciente por meio de um retorno mental à vida
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uterina ou a outras encarnações. A psicoterapeuta Célia Resende discute
as bases científicas da terapia de vidas passadas, a TVP, trazendo a
experiência diária vivenciada em seu consultório, no Rio de Janeiro. A
autora estudou parapsicologia, projeciologia e regressão de memória. O
trabalho da psicoterapeuta é orientar espiritualmente o acesso a
vivências passadas, auxiliando no estudo das etapas, na superação das
dificuldades e na conquista das metas evolutivas. As sessões de
regressão são avaliadas à luz da racionalidade, sob os preceitos da
filosofia oriental e da literatura espiritualista do século XX. "São cada vez
mais comuns os casos de pessoas que se curaram, através da terapia de
vidas passadas, de males que as atormentavam há anos." - Revista
Manchete
Atlas Shrugged Feb 24 2020 Peopled by larger-than-life heroes and
villains, charged with towering questions of good and evil, Atlas
Shrugged is Ayn Rand’s magnum opus: a philosophical revolution told in
the form of an action thriller—nominated as one of America’s best-loved
novels by PBS’s The Great American Read. Who is John Galt? When he
says that he will stop the motor of the world, is he a destroyer or a
liberator? Why does he have to fight his battles not against his enemies
but against those who need him most? Why does he fight his hardest
battle against the woman he loves? You will know the answer to these
questions when you discover the reason behind the baffling events that
play havoc with the lives of the amazing men and women in this book.
You will discover why a productive genius becomes a worthless
playboy...why a great steel industrialist is working for his own
destruction...why a composer gives up his career on the night of his
triumph...why a beautiful woman who runs a transcontinental railroad
falls in love with the man she has sworn to kill. Atlas Shrugged, a modern
classic and Rand’s most extensive statement of Objectivism—her
groundbreaking philosophy—offers the reader the spectacle of human
greatness, depicted with all the poetry and power of one of the twentieth
century’s leading artists.
A arte de viver a vida May 29 2020 "A Arte de Viver a Vida" é um
caminho vivo e criativo de cultivar a experiência interior em busca de um
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estado de paz e de felicidade. Para chegar a esta realidade, Pierre Weil
percorreu muitos caminhos, aliando a sua experiência acadêmica
rigorosa de cientista com a abertura respeitosa e curiosa às mais
diferentes tradições religiosas, às mais variadas formas de expressão da
espiritualidade humana. Como fruto da sua revolução silenciosa,
ofereceu a própria vida como um testemunho que permanece vivo. O
leitor encontrará, nesta obra, a oportunidade de ouvir a maestria com a
qual Pierre se expressava aos aprendizes que, junto com ele, ao longo
dos anos, ajudaram a aperfeiçoar o caminho de viver a vida da melhor
forma, de viver a vida com arte.
Nas Asas da Libélula - viagem de uma céptica à mediunidade Aug
20 2019 Nas Asas da Libélula – Viagem de uma Céptica à Mediunidade é
uma busca sincera e pessoal do significado da vida, da morte e da dor. O
objectivo do livro é dar a quem perdeu uma pessoa amada e a quem está
prestes a fazer essa travessia, a esperança de que não é o fim. Escrito
não para espiritualistas e médiuns experientes, mas para leigos e para
quem tiver curiosidade em explorar um pouco mais, este livro
proporciona ferramentas que ajudam os leitores a encontrar o seu
próprio caminho e a sua própria verdade espiritual.
Physics Of Reality, The: Space, Time, Matter, Cosmos Proceedings Of The 8th Symposium Honoring Mathematical
Physicist Jean-pierre Vigier Sep 01 2020 A truly Galilean-class volume,
this book introduces a new method in theory formation, completing the
tools of epistemology. It covers a broad spectrum of theoretical and
mathematical physics by researchers from over 20 nations from four
continents. Like Vigier himself, the Vigier symposia are noted for
addressing avant-garde, cutting-edge topics in contemporary physics.
Among the six proceedings honoring J.-P. Vigier, this is perhaps the most
exciting one as several important breakthroughs are introduced for the
first time. The most interesting breakthrough in view of the recent NIST
experimental violations of QED is a continuation of the pioneering work
by Vigier on tight bound states in hydrogen. The new experimental
protocol described not only promises empirical proof of large-scale extra
dimensions in conjunction with avenues for testing string theory, but also
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implies the birth of the field of unified field mechanics, ushering in a new
age of discovery. Work on quantum computing redefines the qubit in a
manner that the uncertainty principle may be routinely violated. Other
breakthroughs occur in the utility of quaternion algebra in extending our
understanding of the nature of the fermionic singularity or point particle.
There are several other discoveries of equal magnitude, making this
volume a must-have acquisition for the library of any serious forwardlooking researchers.
Mestres das Sete Chamas (Raios de Luz) Apr 08 2021 Mestres das
Sete Chamas (Raios de Luz) Um trabalho de informação e
entretenimento que registra algumas das principais e mais belas
informações sobre os Sete Raios, ou Sete Chamas de Luz e
principalmente sobre os Sete Mestres Ascencionados. O que antes, no
passado recente, era tema de grupos seletos, fechados, esotéricos,
iniciáticos e até misteriosos, hoje passa a ser do conhecimento de todos e
com acesso bem mais facilitado. Um diferencial em relação aos demais
trabalhos do tipo está na forma de apresentação. Informações: Padronizadas para todos os Mestres e Chamas; - Com um ordenamento
lógico e por vezes, visando à clareza, em itens e subitens; - Com várias
observações e notas esclarecedoras, ao longo do texto principal. Acrescidas de muitas Tabelas Resumo e Comparativas. - Enriquecidas
com ilustrações variadas, esclarecedoras e em grande quantidade; Complementadas por Anexos com informações adicionais e Bibliografia
com livros e sites para mais informações ao leitor; Em essência, o
conjunto visa apresentar os Raios e os Mestres, cada qual com muito
Amor, Sabedoria e Ensinamentos, mas principalmente fazer conhecer,
lembrar, relembrar, seguir e enaltecer tais ensinamentos. Visando a
evolução de cada um e de todos, devemos no máximo de nossas
possibilidades, evitar o mal e fazer sempre o bem de forma a praticar, no
dia a dia, os ensinamentos e ainda exemplificar e compartilhar com
nossos semelhantes. "Amai-vos uns aos outros como Eu vos amei..."
(Jesus Cristo) Dedicado também, humildemente, a todos aqueles que de
coração sincero, procuram uma união maior e profunda com o seu Eu
nterior(EU SOU). Além de propiciar conhecimento e lazer a todos,
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espera-se em função da forma leve de apresentação adotada, que se
possa atender a maior parte das naturais expectativas do leitor.
A Maravilhosa Vida Após a Morte Nov 03 2020 "A Maravilhosa Vida
Após a Morte: Novas Aventuras do Outro Lado da Vida". Minhas
aparições públicas sempre trazem um pico às vendas dos livros,
enquanto falo não apenas da minha jornada ao material, mas também
dos relatos consistentes de que pessoas sob hipnose profunda e durante
experiências de quase morte relatam sobre a vida após a morte. Eu fiz
minhas próprias versões em áudio dos livros, assim como as publiquei, e
recebo e-mails de todo o mundo de pessoas me agradecendo por ajudálas no sofrimento. Portanto, esse gênero não é para todos, e recomendo
considerar o material antes de fazer uma tradução. Tudo o que posso
dizer é que é uma alteração da mente e, talvez, dê uma olhada em
algumas das palestras do meu livro no YouTube sob MartiniProds, se
você puder, para ter uma ideia de como essa pesquisa surgiu. Ele aborda
várias áreas diferentes, da ciência (entrevistas com cientistas,
neurocientistas) a transcrições reais de pessoas sob hipnose profunda, a
entrevistas com pessoas que nunca foram hipnotizadas, não pensavam
que poderiam ser, e ainda falam clara e conscientemente da perspectiva
de estar do outro lado do véu, por assim dizer. Existem três livros e
todos, mas "A Maravilhosa Vida após a Morte" volumes um e dois juntos,
então há bastante material aqui. Uma tarefa assustadora para dizer o
mínimo! Mas, ao final das contas, esse é o tipo de material que muda a
vida de quem o lê e, talvez, de quem o traduz. Obrigado pela sua
consideração.
Miracles Happen Jul 23 2022 In his revolutionary book Miracles Happen,
Brian Weiss M.D., the New York Times bestselling author of Many Lives,
Many Masters, examines the physical, emotional, and spiritual healing
that is possible when you freely accept and embrace the reality of
reincarnation. Trained as a traditional psychotherapist, Dr. Weiss began
to explore how reincarnation and past life regression can lead us to our
higher selves after a startling encounter with a patient. Now a leading
proponent of past-life therapy, Dr. Weiss shows us that, indeed, Miracles
Happen, with seemingly incredible but true stories that demonstrate
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how, by getting in touch with and understanding our past lives, we can
dramatically improve the present.
Conversando com o Mestre Jesus Nov 15 2021
Muito Além do Passado Aug 12 2021 Às vezes, as lembranças de uma
vida passada nos perturbam e não sabemos o motivo... A vida nos mostra
que nada dura para sempre: Podemos ser levados ao topo ou ao chão,
restando-nos apenas saber o que fazer para não sermos tragados pelo
destino. Vivemos em constante evolução! A cada existência procuramos
aperfeiçoar o nosso espírito, resgatando antigos débitos do passado e
caminhando rumo à evolução espiritual! Um amor mais forte do que a
morte, um sentimento que atravessou os séculos... Catherine era uma
jovem doce e amável, que vivia na França em 1747 e se apaixonou
perdidamente por Bernard, filho do Marquês de Montserrat. A vida,
porém, não quis que os apaixonados pudessem viver esse amor em
plenitude e os separou precocemente. As intempéries do caminho
levaram Catherine à corte de Luís XV, onde ela se torna a favorita do Rei,
atraindo para si a atenção dos homens e a inveja das mulheres da corte.
Por causa disso, nem sua beleza, nem o favoritismo do Rei conseguiram
livrá-la do terrível destino que a aguardava. No ano de 2012, em uma
viagem à França, a médica Clara Belucci vê sua vida totalmente
transformada... É nesse tempo, nessa vida que, depois de passar pela dor
de perder seu pai amado e muito querido num terrível acidente, Clarinha
vê, naquela existência longínqua de Catherine no século XVIII, a solução
dos seus problemas e a explicação de seus sofrimentos. Dessa forma,
com as suas descobertas sobre aquela vida, ela pôde, não somente
definir com mais precisão seus passos, mas, também cumprir de uma
forma muito melhor a missão a que se propôs ao se submeter a esse
mundo novamente. Clara descobriu que reassumindo antigas e
esquecidas batalhas com seu "eu interior", sendo uma boa mãe para seus
três filhos, guiando seu filho mais novo pelo caminho da luz e da plena
evolução e ainda, ajudando as pessoas desconhecidas através de seu
trabalho como médica, ela teria a redenção de todas as faltas cometidas
no passado e assim, somente assim, estaria livre para reencontrar seu
amado Bernard! Dessa vez poderia ser sua última chance, não poderia
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falhar. Sabendo que a partir desse conhecimento os seus problemas
estavam apenas começando e que ela teria que tentar resolvê-los da
melhor maneira possível, magoando o menor número de pessoas, Clara
se prepara para equilibrar sua vida, juntamente com seu marido e seus
filhos adorados. Continuaria sua jornada na Terra ao lado das pessoas
que lhe eram caras e tudo faria para que sua família tivesse uma vida
feliz e harmoniosa. Assim ela certamente estaria caminhando rumo a
mais uma etapa de luz e ao verdadeiro amor.
Iniciação Ao Taoísmo II Nov 22 2019 O segundo volume do “Iniciação
ao Taoísmo” mantém o estilo adotado no volume anterior, em que Wu Jyh
Cherng, como se conversasse com o leitor, mostra de maneira simples e
esclarecedora a essência e os fundamentos do Taoísmo.
Vidas passadas e homeopatia Mar 07 2021 Quando entendemos que a
doença tem sua origem no espírito, passamos a perceber que o corpo é
apenas a parte mais visível e expressiva desse adoecer. Olhar para o
corpo e para o espírito pode ser a chave para se alcançar o equilíbrio. A
autora propõe uma análise a respeito da origem dos nossos
desequilíbrios físicos e emocionais. No dia a dia em seu consultório, a
médica homeopata Flavia Piazzarollo, agregou a hipnose e a terapia de
vidas passadas (TVP) como recursos de grande valor para seus pacientes,
na busca do autoconhecimento. Neste livro reuniu experiências clínicas e
pessoais de homeopatia, hipnose e TVP que podem ajudar no despertar
daqueles que ousam enxergar a vida além dos limites da matéria.
Dianetics Apr 20 2022
O Caso de Montserrat: Estudo Científico e Relatos de Experiências
Espirituais Dec 24 2019 Paranormalidade é uma das palavras que
descrevem os inúmeros fenômenos humanos provocados por forças
desconhecidas, cujas causas não podem ser explicadas pelo atual estágio
do conhecimento científico, como a EQM e a lembrança de vidas
passadas, por exemplo. Apesar de serem chamadas anômalas (não
usuais), pesquisas demonstram que essas vivências são relatadas desde a
Antiguidade e que perto de noventa por cento da população mundial
atual já teve ao menos uma vez alguma dessas experiências. No tempo
presente, verifica-se que o antigo cenário de resistência relacionado à
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temática está sendo substituído por um crescente interesse da mídia e da
academia nacional e internacional pelo movimento Saúde e
Espiritualidade que entende como positiva a aliança
indivíduo–espiritualidade, seja para manter ou restabelecer a saúde
psicossocial, seja para investigar essas habilidades humanas. No livro O
caso de Montserrat, Ana Paula Cavalcantte mescla ciência à narrativa de
fatos pessoais e de experiências espirituais que possui desde a infância,
cujo foco principal está num processo regressivo a uma vida passada na
Espanha que foi protagonizada pelo romance e pela tragédia, passado
este que revela profundas conexões com a sua existência atual, cujos
meandros são detalhadamente analisados. O livro, com estilo teóriconarrativo, é dono de uma escrita clara, objetiva, coerente e emocionada,
unindo com maestria dois enfoques que não se sintonizam facilmente:
ciência e espiritualidade. Indispensável para quem deseja conhecer o
universo sensitivo pelas vias da ciência e pelos esclarecedores relatos da
autora.
Same Soul, Many Bodies Jul 31 2020 The noted past-life therapist and
author of Many Lives, Many Masters discusses his work with future life
progression, drawing on dozens of case histories to explain how the
choices that are made in one's present life impact the quality of future
lives and revealing the benefits of progression therapy as a healing tool
for present-life conditions. 100,000 first printing.
Muitas vidas, muitos mestres Oct 26 2022 O Dr. Brian Weiss era um
médico e pesquisador moldado por anos de estudos nas práticas
tradicionais da psiquiatria. Embora tivesse conhecimento de estudos
sobre parapsicologia desenvolvidos em grandes universidades
americanas, ele nunca lhes dedicara grande atenção ou os considerara
seriamente. Mas um dia ele conheceu Catherine. Por mais de um ano ele
empregou o método terapêutico convencional para ajudar sua jovem
paciente a superar fobias e ataques de ansiedade. Não obtendo sucesso
após dezoito meses, ele tentou a hipnose para levá-la a vivenciar traumas
da primeira infância. Ao instruí-la para voltar no tempo em que seus
sintomas começaram, ela pôs-se a descrever, com detalhes
impressionantes, experiências de vidas passadas que provaram ser a
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origem de seus problemas. Ainda em transe, Catherine revelou fatos da
vida do Dr. Weiss absolutamente desconhecidos na comunidade onde
viviam. Ao mesmo tempo, Catherine passou a transmitir mensagens de
espíritos altamente desenvolvidos – os Mestres. Habitando o "espaço
entre vidas", estas entidades não possuem um corpo físico, mas têm um
enorme conhecimento. Através de Catherine, os espíritos mostraram os
caminhos para a sabedoria e revelaram muitos segredos sobre a vida e a
morte. Estas memoráveis sessões transformaram profundamente a mente
e a alma tanto da paciente quanto do terapeuta. Em apenas alguns
meses, os sintomas de Catherine desapareceram e ela passou a
experimentar uma paz e alegria nunca antes sentidas. O Dr. Weiss, que é
hoje considerado o maior especialista em terapia de vidas passadas,
ganhou uma nova e aguda consciência do mundo que está além dos
nossos sentidos, tornando-se mais paciente e amoroso. Esta fantástica
jornada vivida por Catherine e pelo Dr. Weiss é uma experiência que eles
continuam a partilhar com o mundo. Nas palavras do próprio autor: "As
respostas já estão dadas. Somos imortais. Vamos sempre estar juntos".
The Power of Habit Feb 06 2021 NEW YORK TIMES BESTSELLER • This
instant classic explores how we can change our lives by changing our
habits. NAMED ONE OF THE BEST BOOKS OF THE YEAR BY The Wall
Street Journal • Financial Times In The Power of Habit, award-winning
business reporter Charles Duhigg takes us to the thrilling edge of
scientific discoveries that explain why habits exist and how they can be
changed. Distilling vast amounts of information into engrossing
narratives that take us from the boardrooms of Procter & Gamble to the
sidelines of the NFL to the front lines of the civil rights movement,
Duhigg presents a whole new understanding of human nature and its
potential. At its core, The Power of Habit contains an exhilarating
argument: The key to exercising regularly, losing weight, being more
productive, and achieving success is understanding how habits work. As
Duhigg shows, by harnessing this new science, we can transform our
businesses, our communities, and our lives. With a new Afterword by the
author “Sharp, provocative, and useful.”—Jim Collins “Few [books]
become essential manuals for business and living. The Power of Habit is
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an exception. Charles Duhigg not only explains how habits are formed
but how to kick bad ones and hang on to the good.”—Financial Times “A
flat-out great read.”—David Allen, bestselling author of Getting Things
Done: The Art of Stress-Free Productivity “You’ll never look at yourself,
your organization, or your world quite the same way.”—Daniel H. Pink,
bestselling author of Drive and A Whole New Mind “Entertaining . . .
enjoyable . . . fascinating . . . a serious look at the science of habit
formation and change.”—The New York Times Book Review
Eliminating Stress, Finding Inner Peace Aug 24 2022 Eliminating
Stress, Finding Inner Peace is an important step on the healing journey.
Stress kills—there’s no doubt. It eats away at you, affecting your level of
happiness, as well as your stomach lining. It raises your blood pressure
and directly harms your cardiovascular system. It depresses your
immune system and allows chronic illnesses to overwhelm you—causing
pain, disability, and even death. Basically, stress prevents you from
experiencing life’s many pleasures. Stress is a mental state that can
cause severe negative emotional and physical consequences. It can be
entirely eliminated, or at least greatly lessened, by adjusting our
understanding and attitudes, and by learning simple, yet very effective,
relaxation techniques. This book, with its accompanying stress-reduction
audio download, will help you deeply relax. It will enable you to release
the acute and chronic tension you constantly carry in your body and
mind. It can also help you remove the blocks and obstacles to your inner
peace and contentment, and prevent stress-related illness and disease.
To heal yourself in this manner is an act of self-love, because you’re
taking the time and expending the energy to work on yourself physically
and emotionally, thereby bringing more joy into your life. You’ll find that
regular practice with the audio will produce profound, long-lasting
results.
Facilitando do Outro Lado da Vida Jun 10 2021 "Todos que já viveram
continuam a existir no Outro Lado e se possível podem ser perguntados
diretamente. "Esta é uma premissa fantástica de "Facilitando do Outro
Lado" o qual argumenta que é possível obter "novas informações" de
pessoas que não estão mais no planeta.Estas "entrevistas após a morte"
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são conduzidas por varios mediums, com pessoas sob profunda hipnose,
ou com pessoas completamente conscientes ao mesmo tempo capazes de
acessar e lembrar detalhes de vidas anteriores. Os relatos oferecem
conselhos práticos ("facilitadores do outro lado") em como navegar em
nossas vidas e implementar nosso planeta.
Memória cármica emocional Jun 17 2019 Você acredita no acaso e no
livre arbítrio? Esta obra tem como objetivo demonstrar que somos seres
condicionados e programados com memórias, lembranças e percepções
que ultrapassam o nosso entendimento de espaço e tempo. Por mais que
a ciência nos diga que o real é o que podemos tocar, provar e vivenciar, e
que tudo tem que ser racional e objetivo, descreveremos aqui uma
realidade paralela, pouco explorada, com informações inéditas e ao
mesmo tempo surpreendentes, polêmicas e impactantes no mundo atual.
Talvez você nunca tenha tido acesso a essas informações tão relevantes e
que nos levam a refletir sobre tudo que aprendemos e repetimos ao
longo da história. Qual o fundamento e a lógica do Carma? O que viemos
fazer aqui? Por que acontecem certas coisas inexplicáveis? Por que nos
sentimos presos a uma realidade concreta que nos foi apresentada como
a verdadeira? Será que existe algo além das aparências? Depois que você
entrar em contato com tudo que é revelado aqui, poderá mudar seus
conceitos e sua percepção, não só de si mesmo, mas do mundo.
A ODISSEIA DO ESPÍRITO Jul 19 2019 ""A Odisseia do Espírito – Edição
Ilustrada", é um novo título que tem como base a conhecida obra "A
Evolução do Ser Espiritual" — que continua em catálogo —, mas agora
com mais informação e 191 pranchas coloridas de página inteira, com
354 imagens, apoiadas por textos. "A Odisseia do Espírito – Edição
Ilustrada" é um aliciante roteiro pelos misteriosos mundos das dimensões
espirituais – desde os planos mais escusos aos mais elevados – incluindo
as múltiplas criaturas humanas e não humanas que fazem parte do
prodigioso Universo criado por Deus, além de incluir muitos textos e
temas novos (livro tibetano dos mortos; o vodu como prática curativa e
religiosa; o momento em que os espíritos reencarnam; a Wicca, uma
religião magística e da Natureza; a Atlântida no contexto da
espiritualidade, etc.). O leitor é convidado a entender o porquê dos
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carmas e das reencarnações, a desvendar os mistérios dos planos
extrafísicos que nos permeiam, a compreender a importância da
evolução do espírito, a identificar os seres etéreos que nos ajudam ou nos
prejudicam e, como corolário, a encarar a vida terrena como uma simples
passagem para um mundo melhor, para o qual nos devemos preparar
agora, procurando sermos mais felizes conosco e vivermos em paz e
harmonia com os outros. Numa linguagem simples e didática, os
conteúdos são apresentados de forma progressiva, à medida que se vai
adicionando informação, havendo recurso a notas de rodapé quando
necessário. "
Only Love is Real Dec 04 2020 A "beautiful and sensitive" tale of true
love that transcends time, from the multi-million bestselling author of
Many Lives, Many Masters (Gary Zukav, author of Seat of the Soul).
Recommended by Kendall Jenner. In Many Lives, Many Masters, a
skeptical Dr. Brian Weiss found his life changed profoundly after curing a
patient using past-life therapy. Now he takes his research into
transcendental messages one breathtaking step further. He portrays two
strangers, Elizabeth and Pedro, who are unaware that they have been
lovers throughout the long centuries -- until fate brings them together
again. He shows how each and every one of us has a soulmate whom we
have loved in past incarnations and who waits to reunite with us now.
And he opens up entirely new worlds for all of us everywhere, based on a
single, powerful truth...
Genesis Revisited Jan 17 2022 • Was Adam the first test-tube baby? •
Did nuclear fission destroy Sodom and Gomorrah? • How were the
ancients able to accurately describe details about our solar system that
are only now being revealed by deep space probes? The awesome
answers are all here, in this important companion volume to The Earth
Chronicles series. Having presented evidence of an additional planet as
well as voluminous information about the other planets in our solar
system, Zecharia Sitchin now shows how the discoveries of modern
astrophysics, astronomy, and genetics exactly parallel what has already
been revealed in ancient texts regarding the "mysteries" of alchemy and
the creation of life. Genesis Revisited is a mind-boggling revelation sure
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to overturn current theories about the origins of humankind and the
solar system.
Stillness Speaks Jul 11 2021 New York Times bestselling author
Eckhart Tolle — Learn the transformative power of living in the now
Attaining Eckhart Tolle’s state of presence: In Stillness Speaks, Eckhart
Tolle illuminates the fundamental elements of his teaching, addressing
the needs of the modern seeker by drawing from all spiritual traditions.
At the core of the book is what the author calls “the state of presence,” a
living in the ‘now’ that is both intensely inspirational and practical. The
power of now: When the pressures of future and past thinking disappear,
fear and frustration also vanish, conquered by the moment. Stillness
Speaks takes the form of 200 individual entries, organized into 10 topic
clusters that range from “Beyond the Thinking Mind” to “Suffering and
the End of Suffering.” Each entry is concise and complete in itself, but,
read together, take on a transformative power. If you have read The
Untethered Soul by Michael Singer, Buddha’s Brain by Rick Hanson, or
other Eckhart Tolle books such as The Power of Now, you will want to
own and read Stillness Speaks.
Vidas passadas Sep 13 2021 Segundo Shakespeare: "Existem mais coisas
entre o céu e terra do que supõe sua vã filosofia". Neste ebook
fascinante, a autora relata a história da crença no renascimento desde os
primeiros habitantes do planeta até o homem moderno, mostrando a
visão de físicos, filósofos, médicos, psicólogos e religiosos sobre o
assunto. Apresenta o ponto de vista do catolicismo, da bíblia e da ciência
e traz inúmeros casos verídicos de experiências com vidas passadas.
Você irá se surpreender com os relatos.
Para Ler E Pensar Oct 02 2020 Esta obra tem um significado especial,
pois se reveste de um viés em forma de homenagem a um belo site, da
qual sou colunista há muito tempo. Bem organizado, estruturado, com
uma aparência que chama a tenção, tem proporcionado aos leitores
matérias diversas de vários escritores. Sinto-me satisfeito, visto que fui
premiado com o título de O Grande Pensador . O site tem a nominação de
Paralerepensar e aproveitando a oportunidade resolvi nominar esta obra
em homenagem ao site com o título de PARA LER E PENSAR . Agradeço
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a todos que colaboraram direta ou indiretamente para a edição de mais
esta obra de minha autoria.Agradeço de coração a todos e que Deus e
Jesus Cristo nos proporcione mais sabedoria e força de vontade para
colocarmos a disposição dos leitores afeitos a arte da leitura outras obras
com excelente conteúdo. Obrigado. O AUTOR
Minhas Duas Vidas Oct 14 2021 Em Minhas Duas Vidas procurei
evidenciar que a causa de uma doença psicossomática pode não estar
relacionada com fatos vividos na vida atual. Para tanto, faço um breve
relato da minha vida – episódios mais marcantes, considerados dentro do
padrão da normalidade de uma vida em sociedade conforme conclusões
de dois psicólogos, os quais não encontraram qualquer motivo que
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pudesse ser apontado como causador de distúrbios que afetaram a minha
vida atual por um bom tempo.Com a regressão de memória, pude chegar
às causas dos meus distúrbios e até aos motivos que ajudaram a explicar
traços marcantes da minha personalidade, tais como caráter,
preferências, reações e até mesmo posicionamento político. Não posso
afirmar que consegui a cura, mas o fato é que, quando os sintomas se
manifestavam, eu já sabia o motivo, etambém sabia que tais sintomas
não poderiam causar a minha incapacidade ou tirar a minha vida. Dessa
forma, tais sintomas desapareciam. Faz mais de oito anos que não sinto
os desconfortos de uma síndrome do pânico ou depressão, sem me
submeter a qualquer tipo de medicação, tudo graças à descoberta da
causa, por meio da regressão de memória.
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