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Summa Philosophica é a espécie de obra que exige longo processo de maturação, mas que chega para ficar. Não é um
ensaio e muito menos uma aventura intelectual. É um trabalho sério de quem fez do pensar uma sistemática de vida e
um hábito intrínseco ao caráter. Como toda obra que partilha das grandezas da genialidade humana é limitada, falha e
revela o casulo dentro do qual seu autor está enredado. Síntese de gigantismo e idiossincrasias, a Summa Philosophica
espelha a complexa personalidade de seu autor. Trabalho solipsista, aquém de qualquer apoio moral, é fruto agrossucre
da sadia recalcitrância de quem nele se empenhou. Registro meus sinceros agradecimentos ao filósofo Mariano Soltys,
pois nunca se apartou de mim sua estima e os votos de sincero sucesso deste que aqui figura como mentor intelectual
da empreitada filosófica. O presente tratado vem agregar muito conteúdo à tradição filosófica ocidental tornando-a ainda
mais rica. Ao longo da exploração de mil temáticas filosóficas de maneira minudenciosa, um quase dicionário, ao final do
repuxo, o leitor sente sua racionalidade recobrar a credibilidade em si própria. Saúde, vinda longa, felicidades e muitas
realizações ao amável leitor. Cléverson Israel Minikovsky, Filósofo, Advogado, Jornalista, Escritor, Pai do Mateus Levi
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 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.
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 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
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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!
Três jovens amigos: Josh, Ana, e Beto encontram um baú contendo uma misteriosa carta e um objeto. Eles são
transportados para outra dimensão de tempo e espaço. Eles decidem realizar uma missão muito importante para suas
vidas e de toda a humanidade, mas terão que enfrentar muitas forças opositoras e seus próprios medos. Nesta
aventura, os personagens vivenciam experiências pessoais e discutem a respeito delas. Valiosos conhecimentos sobre
vidas passadas e evolução espiritual conduzem agradavelmente o leitor ao entendimento do sentido da nossa
existência. A obra contribui para o aprimoramento do processo de autoconhecimento e mudança interna, o qual é
imprescindível para a conquista de paz interior e felicidade.
A few years ago, psychiatrist Brian Weiss was approached for treatment by Catherine, a 27-year-old suffering from
anxiety, depression, panic attacks and phobias. This book tells the story of Catherine's successful treatment and how her
case was to make a vital contribution to Dr Weiss's work.
Livros Religiosos Versão digital – ISBN 978-85-8183-090-2
Autobiography of the world's foremost expert on death, dying and life after death.
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.
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 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
Cumprindo a missão da Vivência em Cura de difundir experiências reais e acessíveis de cura, Caminhos da Cura
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compartilha conhecimentos de aplicação prática, simples e também poderosos. Confira por você mesmo(a). Estão
abordados aqui temas fascinantes, como o Processo de Cura, Autoconhecimento, Portais de Cura (Acesso Rápido),
Respostas de Cura, Meditação, Respiração Consciente, Vivência Mística, Regressão, Brincadeiras & Cura, Integração
dos Sonhos, Proteção Energética, Locais de Poder, Dissolução de Medos, Liberação Emocional, Palavras não Ditas e
muito mais com todos os desdobramentos e nuances abrangidos nesses assuntos. Gratidão por sua existência e pela
oportunidade de levar este conteúdo até você. Vamos em frente.
A New York Times bestseller from an author with “a natural gift for storytelling”: A mother and son are reunited years
after a shattering betrayal (The New York Times). She passes through the Paris restaurant, alone, unbent, and unbroken.
Lucy Crown has lived with heartbreak for long enough that it no longer shows on her face, and she’s not afraid to dine in
solitude. But then she sees him across the bar, full of liquor and life, looking far happier than he did the last time she saw
him two decades before: Tony, her son—the one man she loved more than any other, the one she nearly destroyed.
Twenty years earlier, in 1937, Lucy was an unhappily married suburban housewife, and Tony was so frail his parents
were forced to hire a companion for him. When the companion caught Lucy’s eye, he awoke in her a feeling of passion
she thought had died long ago—leading to an act of indiscretion during a vacation in Vermont that would upend their
family, and take half a lifetime to repair. From the author of such classics as Rich Man, Poor Man and The Young
Lions—an O. Henry Award winner who “always writes immensely readable books”—Lucy Crown is an unflinching look at
the emotional reality of infidelity, heartbreak, and divorce that remains a testament to the power of forgiveness (The New
York Times). This ebook features an illustrated biography of Irwin Shaw including rare images and never-before-seen
documents from the author’s estate.
Um livro que torna o fenômeno da regressão o instrumento de uma ciência. Assim, com esse livro, a regressão deixa de
estar num estágio em que se discute se ela é verídica ou não, se há realmente revivência, se aquilo que vem do
processo constitui verdadeiramente algo do próprio histórico do Ser, e sim a regressão e a terapia dela advinda, qual
seja- a terapia por regressão, que passa a constituir essa nova ciência com princípios experimentais, com objetivos e
com alcances previsíveis etc. Esse livro apresenta todas as etapas da terapia por regressão com equações que definem
os fatores que agem sobre a indução, sobre a regressão propriamente dita e sobre a própria terapia por regressão
discutidos em termos das energias envolvidas e dos determinantes energéticos que as es elecem. Conceitos filosóficos
são utilizados, quais sejam- Grande vida, objetivo final de grande vida, estado consciencial, energias emocionais,
manchas astrais, códigos mentais e outros, com naturalidade, constituindo a base para a implantação da terapia por
regressão como ciência e esse livro como o es elecedor do modus operandis do processo da terapia por regressão,
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inclusive em como conduzi-lo em tantas e tantas situações mais fáceis ou mais difíceis, e como tirar o máximo do
processo como terapia. Também as bases para formação de terapeutas por regressão estão lançadas com esse livro.
• 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 to overturn current theories about the origins of humankind and the solar system.
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 from the
Masters are here. Are you ready for them?
Este livro trata, com linguagem acessível para todas as pessoas, da ligação da Física Quântica com a consciência.
Assim, a consciência e todos os fenômenos transcendentais passam a ser objetos da nova física, diferentemente das
físicas clássica e relativista. Demonstra que a consciência, também chamada de espírito ou alma, é uma forma de
energia vital e não há necessidade de provas de sua existência, pois nossa própria existência já demonstra, como um
axioma, tal fato. Como energia não se destrói, então tem existência perpétua, ou seja, a consciência (alma, espírito) vive
para sempre. Você, caro leitor, é uma consciência e viverá eternamente. O corpo físico é perecível como sabemos e
pertence ao mundo físico material e está sob custódia da física clássica. A consciência está relacionada às dimensões
superiores da natureza e está sob a égide da física quântica. Assim a consciência é um objeto quântico. Quando a
consciência faz imersão no mundo físico, chamamos de encarnação e o faz para se obter experiências terrenas como
se o mundo fosse uma escola e a vida a grande mestra. A multiplicidade das existências (reencarnações) e das
dimensões permite a você, caro leitor, a oportunidade de fazer de você um ser especial e com um propósito para a vida
e para o Universo. A consciência não é um simples epifenômeno da matéria. Ela estava presente na gênese do
Universo como parte infinitesimal da Consciência Universal a qual se fragmentou em infinitas fagulhas que forma o que
somos hoje; fragmentos da Consciência Universal, fragmentos de Deus.
Page 4/11

Download Free Muitas Vidas Muitos Mestres Brian L Weiss
O livro "100 nomes da edição no Brasil", escrito por Leonardo Neto, editor-chefe do PublishNews, é um registro da
história do mercado editorial brasileiro. A obra reúne 100 perfis de editores que são importantes na construção da
história do livro no Brasil e como suas decisões impactaram no mercado livreiro como conhecemos hoje. Na lista de
perfilados estão Geraldo Jordão, Monteiro Lobato, Ênio Silveira, Jorge Zahar, Sérgio Machado, Rose Marie Muraro,
Paulo Rocco, Rejane Dias, Alfredo Weizsflog, Marcos Pereira, Sonia Jardim, Massao Ohno e muito mais. Construído
como uma memória do mercado para os colegas do setor, uma referência para estudantes da área da edição e afins,
assim como uma fonte de conhecimento para os leitores em geral.
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
Numa linguagem acessível e repleta de informação, esta obra procura explicar o que são os carmas, como ocorrem e como podemos nos
ressarcir desses débitos espirituais ao longo da caminhada evolutiva da nossa alma. A reencarnação como processo depurativo do espírito
é tratada de forma exaustiva, com muitas informações e exemplos, frequentemente enriquecidos com pequenos textos de conhecidos
teólogos, cientistas e investigadores. Capítulo 1: A REENCARNAÇÃO Oportunidades iguais - O planejamento reencarnatório - É aqui que se
aprende - Ressurreição ou reencarnação? - A reencarnação na igreja primitiva - A reencarnação na Antiguidade - A reencarnação na Bíblia Os cristãos e a reencarnação - A maioria da humanidade acredita na reencarnação - A Ciência e a reencarnação - O despertar do
espiritismo - Crianças com memórias de vidas passadas - A morte: um ato de libertação - Experiências de quase-morte - Terapias de vidas
passadas - Os sempre céticos... - Uma Ciência mais espiritualizada Capítulo 2: OS CARMAS Dívidas cármicas - Temos memórias
cármicas? - Os mortos não dormem... - A força do perdão - Todo o delito é cobrado - Reencarnar por amor - Resgatar todos os carmas Vidas cruzadas - Espíritos simpáticos - Almas gêmeas - Curas milagrosas - O livre-arbítrio
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, espera-se em função da forma leve de apresentação
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adotada, que se possa atender a maior parte das naturais expectativas do leitor.
The benefits of regression therapy extend far beyond the clearing of symptoms. Often, the result is healing at all levels—physical, emotional,
and spiritual. Mirrors of Time, by Brian Weiss, M.D., allows you to take regression therapy to the next level. Now you can go back through
time by recalling past events that may have led to difficulties in the present. Through the process of remembering, symptoms diminish, and a
strong sense of relaxation and well-being often emerges. Even past-life memories can be elicited by these exercises, and regular practice will
enhance your physical and emotional health and open up spiritual vistas that can bring new meaning to your life. An audio download is
included that goes beyond meditation and visualization exercises—it contains the actual regression techniques Dr. Weiss uses with his
patients. By reading Mirrors of Time and practicing the exercises on the accompanying audio, you’ll find that you’ll be filled with more peace,
joy, and love—and virtually all aspects of your everyday life will benefit!
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.
Learn how to set yourself free with the philosophies of one of the twentieth century’s greatest spiritual teachers in Freedom: The Courage to
Be Yourself. In Freedom, Osho outlines three stages of freedom. The first is “freedom from,” which is a freedom that comes from breaking
out of what he calls the “psychological slavery” imposed by outside forces such as parents, society, or religion. The next stage is “freedom
for,” a positive freedom that comes from embracing and creating something—a fulfilling relationship, for example, or an artistic or humanitarian
vision. And lastly there is “just freedom,” the highest and ultimate freedom. This last freedom is more than being for or against something; it
is the freedom of simply being oneself and responding truthfully to each moment. This book helps readers to identify the obstacles to their
freedom, both circumstantial and self-imposed, to choose their battles wisely, and to find the courage to be true to themselves. Osho
challenges readers to examine and break free of the conditioned belief systems and prejudices that limit their capacity to enjoy life in all its
richness. He has been described by the Sunday Times of London as one of the “1000 Makers of the 20th Century” and by Sunday Mid-Day
(India) as one of the ten people—along with Gandhi, Nehru, and Buddha—who have changed the destiny of India. Since his death in 1990, the
influence of his teachings continues to expand, reaching seekers of all ages in virtually every country of the world.
Neste trabalho procura-se explicar o que são os corpos sutis e a aura, assim como é o Universo físico e as dimensões extrafísicas que o
permeiam, numa visão setenária (os sete planos vibratórios). Descrevem-se os seres e mundos que habitam nesses orbes, desde os níveis
mais baixos do astral, dos seres trevosos que agem como demônios, aos mais elevados e sublimes que, como anjos, nos querem ajudar,
numa luta incessante entre o Bem e o Mal. Capítulos e seções da obra: OS CORPOS SUTIS Corpo físico - Corpo etérico - Corpo astral Corpo mental - Corpo causal - Corpo búdico - Corpo átmico - A aura - Fotografia kirlian - A leitura da aura - Vampirismo energético
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UNIVERSO SETENÁRIO Universo setenário - Os sete planos vibratórios - O Plano físico - A morte física - Despertar no outro mundo - O
Plano astral - Regiões inferiores - Umbral: um verdadeiro inferno! - Sofrer eternamente? - Escravos e tiranos - As trevas: as regiões mais
abissais do Umbral - Expulsos do planeta - As equipas de resgate - Táticas de aliciamento - A crosta terrestre - Colónias espirituais - Campo
da paz - Aruanda: onde há paz e amor - Os espíritos de Luz já foram índios e escravos negros? - Regiões superiores - O Plano mental
SERES FÍSICOS E EXTRAFÍSICOS Seres humanos - Mestres espirituais - Médiuns - Técnicas de apometria - Pessoas comuns - Feiticeiros
- Um bruxo convertido - Mestres e missionários - Guias espirituais - Desencarnados comuns - Restaurar a consciência - A morte violenta - O
regresso ao lar - Magos negros - Quiumbas - Pelos atalhos do Umbral - Um caso de obsessão - Os suicidas - Déspotas e assassinos - Os
reféns do vício - Obsessores sexuais - Parasitismo ovoide - Os egoístas SERES NÃO-HUMANOS Os Anjos no cristianismo - Os Anjos nas
outras religiões - O Anjo da guarda - Os Orixás - As Mouras Encantadas - Encantados que nunca encarnaram - Humanos que viraram
Encantados - Qual é a origem dos Elementais? - Os reinos dos Elementais - Reino da Água - Sereias - Ondinas - Ninfas - Reino do Ar Silfos - Fadas - Reino da Terra - Hamadríades - Gnomos - Duendes - Reino do Fogo - Salamandras - Formas-pensamento - Miasmas ou
larvas astrais - Elementais artificiais - Implantes de elementais artificiais - Sombras e Cascões astrais - Invólucros vitalizados
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 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 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.
Após realizar 400 regressões (vidas passadas e infância), Bruno Traversa nos traz una história de ficção baseada em casos
reais. " Quando terminou de marcar sua pele, deu-lhe um falso abraço e logo abriu-lhe um buraco na testa com um disparo...”
Este thriller psicológico nos faz mergulhar na história de Tomás Brinzs, um terapeuta hipnótico, especializado em regressões.
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Envolve-se na vida de uma paciente, Viviana, que está a ponto de descobrir uma parte sombria de seu passado e presente Nesta
versão, há duas histórias curtas em um único livro. (Regressão 1 y 2) É um livro arrepiante que te fará não desgrudar da história
do início ao fim.
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.
Salvar um casamento em apuros, recuperar-se de um estupro, emagrecer 100 quilos, superar o trauma de um aborto, deixar a
boemia: poderiam essas incríveis jornadas pessoais se concretizar pela transformação da mente? Em Noocídio, um precioso
instrumento de inspiração para o desenvolvimento pessoal, o neurocirurgião Leonardo Lourenço mostra como mudanças de
pensamento podem aperfeiçoar vidas reais de pessoas comuns.Você vai aprender a usar a moderna ciência do cérebro na
prática a seu favor e descobrir como essas pessoas fizeram para ir da tragédia à evolução, da obesidade à serenidade, da morte
à vida, da libertinagem à liberdade e do conflito ao amor. Leonardo Lourenço atua como médico neurocirurgião em São Paulo.
Graduou-se em Medicina e especializou-se em Neurocirurgia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo (USP). É membro-titular da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, da Sociedade Brasileira de Coluna e da
Sociedade Brasileira para Estudo da Dor.
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 how, by getting in touch with
and understanding our past lives, we can dramatically improve the present.
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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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.
Podemos encontrar nos mercados literários, vários livros de terapias de vidas passadas a partir do ponto de vista do terapeuta,
mas este livro é baseado inteiramente na visão da paciente. As vidas passadas são relatadas de forma clara e objetiva. São
experiências de sua vida pessoal e íntima, até os nomes das pessoas envolvidas são reais, sendo descritas de forma totalmente
transparente e verdadeira. Este livro vai levar você, caro leitor, a viajar por histórias de amor e ódio, favorecendo o conhecimento
da espiritualidade e da evolução do ser humano por várias encarnações e, mostrando as experiências de um passado que se
fazia presente e causava tormentos dia e noite. Como foi nascida e criada no evangelho protestante, a paciente acreditava que
demônios a importunavam frequentemente. Apegando-se a Deus, vivia em constante jejum e oração, mas os sintomas nunca
desapareceram, até que, aos 38 anos de idade, teve que tomar uma decisão que, a princípio, a contrariava muito: ir ao psiquiatra
ou à terapia que lhe foi apresentada. As duas coisas a deixaram frustrada porque aprendeu que apenas pessoas que não
“serviam” a Deus recorriam a essas práticas, o que contradizia sua atual realidade, fazendo-a chegar a um consultório de
terapias e concluir que foi curada através da terapia de vidas passadas. I am cured through past-life therapy. We can find in
literary markets, several past lives therapy books in the therapist s vision, but this book is entirely based on the patient s vision,
they are reported several past lives clearly and objectively. It was recorded experiences of his personal and private life, even the
names of those involved are not fictitious, and it is completely transparent and truthful manner. This book will lead you dear reader,
traveling in several stories of love and hatred leading to know the spirituality and human evolution in several lifetimes, the
experience of a past that was present, tormenting her day and night. And how it was born and raised in the Protestant gospel, it
was believed that they were demons that torment her day and night, clinging to God lived in constant fasting and prayer, and never
the symptoms disappeared, that the 38 year old had to take a decision at first contradicted him a lot: Go to the psychiatrist or
therapy which has been submitted. For both leave you frustrated because he learned that these practices are for people who do
not served to God, which contradicted with your current reality, causing it to get to an office of therapies and conclude that it was
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cured through past-life therapy. Writer: Marleide Vilacian
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...
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.
"Cura Profunda e Transformação" é um manual de Terapia Regressiva, cuja edição foi completamente revisada e ampliada do
livro "Deep Healing". O livro discute os fundamentos da terapia regressiva e os problemas que podem ser resolvidos por ela. Há
exemplos de sessões, personificação, catarse, trabalho energético e corporal, entre outros.
Um empolgante 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. O leitor é
convidado a entender o porquê dos 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 espirituais que nos ajudam ou nos
prejudicam, entre muitas outras informações úteis. 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. Oito capítulos
com mais de cento e oitenta seções fazem parte da presente obra: Capítulo 1. A reencarnação - Capítulo 2. Os carmas - Capítulo
3. A mediunidade - Capítulo 4. As antenas da mediunidade - Capítulo 5. Manifestações supranormais - Capítulo 6. Os corpos sutis
- Capítulo 7. Universo setenário - Capítulo 8. Seres físicos e extrafísicos.
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Um livro que apresenta a filosofia sobre a qual se es elece a terapia por regressão. Trata-se de um dos livros e o principal que
Marino Tadeu recebeu por processo noúrico de um ser de alta estirpe qual seja PIETRO UBALDI , que entre tantas outras
atividades seja em vida física recente, seja agora como espírito livre, tem se dedicado a expandir o conhecimento humano alem
das barreiras que as formas arcaicas de pensamento impõem. A Grande Síntese é quiçá a obra de maior impacto do século XX
reconhecida por homens da ciência, da filosofia, da religião como um marco da Humanidade e assim continua sendo. Este
mesmo Ser construiu uma obra grandiosa alicerçada sempre na Grande Síntese e foi denominado de um dos principais
pensadores cristãos do século passado. Pietro Ubaldi, uma vez desencarnado e para nossa surpresa, passou a trazer através de
nós, por inspiração, textos que apresentam a mesma qualidade de sua obra de quando encarnado como pode ser verificado
nesse e em outros livros da série. O consciencismo é a obra de Pietro Ubaldi a ser implantada na Terra. Trata-se de uma filosofia,
de uma ciência e de uma religião de fortíssimo impacto, da mesma ordem que o espiritismo exerceu no século XIX sendo o
consciencismo fadado a ampliar o espiritismo em todos os aspectos em que esse ainda não explique o processo existencial ao
homem de agora e de sempre. Esse Consciencismo Processo de Vida apresenta-se como um primeiro texto que fala do
consciencismo e o apresenta em bases científicas e com centenas de equações que explicam as interações energéticas, o
surgimento de desarranjos no corpo astral e sua intensificação, os processos das doenças e sua cura, o estado consciencial
determinado por diversos fatores e em dezenas de situações e suas influências relativas, o ganho de consciência, e tantos outros
aspectos. A segunda parte do texto apresenta o Evangelho de Jesus segundo o Consciencismo ou seja, a forma como as bases
do consciencismo se aplicam a tudo o que de mais importante Jesus deixou em suas parábolas e que está sintetizado no
Evangelho. Eis um livro para ser lido por todos os que buscam uma nova forma de entender o processo da vida sem os
pieguismos e com o positivismo da compreensão consciente da atuação inexorável de um plano existencial que nos orienta e
pelo qual estamos criados para atingirmos a consciência máxima em cada escala que vivenciarmos.
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