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Pensamentos, sentimentos e sentimentos criam nossa realidade. Assim diz o cientista americano, cientista, metafísico, geólogo, físico, viajante e autor da versão best-seller do New York Times - Sr. Braden. Em suas obras, ele convida o leitor a uma variedade de evidências científicas para apoiar o fato de que nossas intenções de se manifestar no mundo material. Sua alegação
de que os polos magnéticos da Terra são invertidos e tem um impacto no DNA humano foi ambíguamente percebida na comunidade científica. Embora ninguém conteste o fato de que na história geológica da inversão do campo magnético do planeta ocorreu muitas vezes. Trabalho de pesquisa Cientistas realizaram uma série de estudos mostrando que a cura da molécula de
DNA pode ocorrer sob a influência das emoções humanas e da oração coletiva. Como exemplo da eficácia dessa abordagem, o autor dá sua própria experiência, ressaltando que graças às velhas técnicas de trabalho com autoconsciência foram capazes de vencer o câncer. Gregg Braden, cujos livros foram publicados em trinta e oito línguas do mundo, por sua pesquisa e
descobertas ganhou muitos prêmios. Incluído em 2016, o cientista foi premiado com os templos de prestígio. E apesar do conflito visto outros cientistas e padres de suas pesquisas, as conclusões que o autor apresentou em seus livros merecem atenção. Sobre o escritor Gregg Braden, sua biografia está cheia de uma série de eventos e fatos que podem parecer incríveis. Desde
cedo, sentiu a influência do espírito com maior presença, mas pesquisas mostraram interesse em tudo ao seu redor. Portanto, para entender como uma ou outra coisa ele montou e desmontou-o novamente. Aos cinco anos de idade, e tentando se conectar independentemente à fonte de alimentação apresentada à ferrovia, Gregg Braden sofreu um grave choque elétrico,
experimentando sua primeira experiência de quase-morte. O outro era idade escolar, quando quase se afogou na piscina. Em ambos os casos, o autor diz que ele, que está à beira da morte, sentiu a presença de algumas entidades que lhe dão a escolha certa de permanecer na Terra ou se juntar a elas. Em uma de suas entrevistas, Braden pensa sobre esses casos sugerir que,
além do amor pela física, história e geologia em busca da verdade vieram as experiências das crianças com o outro mundo. O acadêmico e profissional Gregg Braden nasceu em 28 de junho de 1954, desde cedo, ele estava interessado em ciências da terra, então a escolha da profissão após a faculdade pensou muito. Foi educado como geólogo, engenheiro e físico. Nos anos
70 como um especialista sério nessas áreas de computação e fez uma carreira de sucesso na Phillips Petroleum Company. Durante a Guerra Fria na Martin Marietta Company, ele se tornou um desenvolvedor sênior de defesa, sistemas informatizados para a Força Aérea dos EUA. Ele então trabalhou na indústria espacial. 1991 Gegg Braden foi promovido a diretor técnico da
Cisco Systems, especializada em alta tecnologia. Além do acima, que estão envolvidos em pesquisas científicas, palestras, realizaram seminários. Suas viagens de pesquisa ao redor do mundo e escavações arqueológicas em busca da verdade perdida, conhecimento, tradições e pesquisadores começaram em 1986. Ele agora se dedicou inteiramente a este trabalho, e em seus
livros, tentando compartilhar com o leitor o fato de que ele foi capaz de aprender, entender e cientificamente justificado. A antiga expedição de história, seus conhecimentos e tradições associadas a Gegg Braden começaram a se envolver na infância. Esse interesse foi fortemente apoiado por sua mãe, não economizando tempo e dinheiro para a compra da literatura. Não
surpreendentemente, portanto, para se tornar um cientista sério, ele estava com um grupo de pessoas de mente semelhante decidiu ir em uma viagem para um pouco conhecido, e os lugares sagrados do Antigo Tibete, Peru, Bolívia, México, América do Norte, Egito e muitos outros. Gregg Braden e os membros de sua expedição esperavam encontrar textos antigos
sobreviventes, que são o legado da humanidade de civilizações passadas. A informação neles, refletindo o conhecimento dos ancestrais das origens do nosso mundo, a vida e a conexão com o universo. O mundo ao nosso redor, religião e ciência, sabe-se que uma parte significativa das informações mais antigas foi perdida após um incêndio na Biblioteca de Alexandria. Muito
mais tarde, durante o reinado do Imperador Romano Constantino, no Concílio de Nikeaea foi decidido em 325 e.Kr. retirar as crônicas históricas, até quarenta e cinco textos antigos. Eles refletem o conhecimento acumulado da antiga estrutura do universo e a conexão da humanidade com ele, mas o imperador e os sacerdotes acharam essa informação perigosa porque pessoas
ignorantes com as que era muito mais fácil lidar. Apenas ao pé da Bíblia restante foram compilados textos. Assim, a humanidade perdeu uma parte significativa de seu conhecimento de sua história, religião, linguagem, tradições e interação com o mundo exterior. Conhecimento não se perde em vão Cientistas visitaram mais de quinze mosteiros sagrados no planalto central e
nas terras altas do Tibete, bem como um mosteiro no Himalaia a uma altitude de cinco mil metros. Depois de conversar com os monges, os pesquisadores foram capazes de descobrir o que eles guardam em suas bibliotecas de budistas, cristãos e manuscritos pré-cristãos em particular, e alguns dos quarenta e cinco, que por causa das informações neles foram removidos dos
registros históricos do conselho de Nicéia. Em resposta a um interesse sincero pelo conhecimento e calor que mostrava aos viajantes, os monges lhes deram acesso à biblioteca. O conhecimento extraído desta e de outras expedições, bem como suas conclusões e os resultados das ações experimentam com os leitores de Gregg Braden. Fotos tiradas durante suas viagens e
pesquisas são ilustrações para os livros do autor. Em meus seminários e palestras, o pesquisador fala sobre o método de falta de oração e a antiga prática de compaixão que ajuda a passar do medo e do caos para a clareza e harmonia. O fato de que uma pessoa é capaz de mudar sua mente, corpo e mundo exterior usando o poder do pensamento e da emoção. Gregg Braden:
Livros Lista de publicações do autor inclui dezenove obras, entre as quais são publicadas em russo da seguinte forma: The Divine Matrix: Time, Space and Power of Consciousness O livro descreve as últimas pesquisas que confirmam a teoria quântica do cientista Max Planck sobre a existência da matriz divina. Conecte-se aos seus pontos fortes o máximo possível, percebendo
que estamos limitados apenas por suas crenças ultrapassadas. Regras da consciência: mude sua fé, mude sua vida Neste trabalho você pode encontrar exemplos de como sua consciência um homem pode mudar a realidade no nível quântico, usando seu próprio poder do criador. Tudo está conectado, e o universo está equipado com razão e age como um ótimo computador.
Fórmula Quântica do Amor O livro, escrito com Lynn Lauber e oferece um olhar para este sentimento maravilhoso, como o amor, do ponto de vista da física quântica. Entender a parte dos processos naturais, que são as pessoas, mudará para melhor não só suas próprias vidas, mas para a vida de seus entes queridos e amigos próximos. 2012. tempo de grande mudança Nos
escritos antigos e épicos de muitas nações, este período é chamado de Grande Mudança ou Mudança de séculos, mas não anuncia o fim do mundo, como o tempo tem seus ciclos. Sobre eles o velho sabia, a recaída confirmou cientistas modernos. Uma nova era começa. Isso convenceu muitos cientistas e o autor Gregg Braden. As resenhas dos livros, em que Braden
compartilha conhecimento adquirido, em pesquisa e conclusão – são mistas. Alguns argumentam que o uso da prática descrita pelo autor realmente recebeu do universo o que você quer. Outros acreditam na outra teoria charlatã. De qualquer forma, o livro está cheio de fatos científicos históricos e interessantes, portanto, a leitura não é chata e inútil. [PDF] Leitor em formato de
arquivo em linha: PDF / Adobe AcrobatTitle: Gregg Braden.pages Livro de trabalho 19 de junho de 2018 ... Para maximizar seu tempo no webinar, no final das sessões determina apenas uma AÇÃO que você planeja concluir nas próximas 24 horas. Leva... URL: programs.humanitysteam.org [PDF] Leitor on Line Formato de arquivo: PDF / Adobe AcrobatTitle: Baixe PDF \\
Praying Peace: Em conversa com Gregg Praying Peace: Em conversa com Gregg Braden e Doreen Virtue. Tamanho do arquivo: 5,51 MB. Comentários, revisão. Muito útil para todas as pessoas de classe. Provavelmente é... URL: video.wired.co.uk [PDF] Baixe Gregg Braden [PDF] Leitor on Line Formato de arquivo: PDF / Adobe AcrobatTitle: Gregg Braden - O código de Deus
O segredo do nosso passado, a promessa do nosso futuro. Gregg Braden é uma mistura rara de cientista, visionário e cientista com å snakke til vårt sinn mens ... URL: avalonlibrary.net [PDF] Lê On Line Formato do Arquivo: PDF/Adobe AcrobatTítulo: A Matriz Divina – Gregg Braden.pdf Braden, Gregg. En Matriz Divina : uma jornada através gjøre tempo, do espaço, dos
milagres e da fé / Gregg Braden; Tradução Hilton Felício dos Santos. URL: eduardolbm.files.wordpress.com [PDF] Lê On Line Formato do Arquivo: PDF/Adobe AcrobatTítulo: Les bok // Praying Peace: In Conversation with Gregg Braden Praying Peace: In Conversation with Gregg Braden and Doreen Virtue. Bokanmeldelse. Sikkert, dette er faktisk den fineste jobben av noen
forfatter. Det er virkelig grunnleggende, men ... URL: blog.moesif.com [PDF] Lê On Line Formato do Arquivo: PDF / Adobe AcrobatTítulo: [PDF] La Verdad Profunda av Gregg Braden 1 desember 2018 ... Gregg Braden EPUB KINDLE PDF EBOK. Les Last ned online gratis nå La Verdad. Profunda av Gregg Braden KINDLE PDF EBOK. URL:crossing.nascar.com [PDF] Lê On Line
Formato do Arquivo: PDF/Adobe AcrobatTítulo: Ciência e Espiritualidade Gregg Braden. Desenhista de sistemas de computação aeroespaciais e geólogo chefe da Phillips. Petroleum, Gregg Braden é umm cientista conhecido hoje por ... URL: sni.org.br [PDF] Lê On Line Formato do Arquivo: PDF/Adobe AcrobatTítulo: Last ned e-bok ^ En kriteinell gjennomgang av The Divine
Matrix av En kriteinal gjennomgang om The Divine Matrix av Gregg Braden. Bokanmeldelse. Dette er den beste pdf jeg faktisk har gått gjennom til nå. det absolutt var writtern ganske ... Nettadresse: americandream.people.com americandream.people.com
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