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Será que os milagres que presenciamos no mundo quântico
nos mostram o máximo potencial das nossas possibilidades, e
não os limites da ciência? E a cura espontânea das doenças, a
conexão instantânea com todos em toda parte e mesmo as
viagens através do tempo seriam a verdadeira herança que
nos é dada pelo universo?
Existe um lugar onde todas as coisas começam, um lugar de
pura energia, que simplesmente "é". Nessa incubadora
quântica da realidade, todas as coisas são possíveis. Em 1944,
Max Planck, o pai da teoria quântica, chocou o mundo quando
disse que essa "matriz" é a origem das estrelas, do DNA da
vida e de tudo o que existe. Descobertas recentes acentuam a
evidência de que a matriz de Planck - A Matriz Divina - é real.
Trata-se do elo que faltava e que fornece o invólucro para o
universo, a ponte entre a imaginação e a realidade, e o
espelho que reflete no mundo o resultado das nossas crenças.
Para que a matriz participe da nossa vida com toda potência,
precisamos compreender como ela funciona e qual linguagem ela reconhece. Esta tem sido a
pesquisa de Gregg Braden durante mais de vinte anos: compreender exatamente o funcionamento
dessa comunicação. O segredo da Matriz Divina está guardado na linguagem codificada das
tradições que mais prezamos, como o autor descobriu peregrinando pelos distantes conventos do
Egito, Peru e Tibete, e estudando os textos esquecidos dos primeiros tempos da Igreja Cristã. E a
ciência de hoje o comprova.
Neste livro capaz de abalar paradigmas, Gregg compartilha conosco suas descobertas. Aprendemos
a converter em realidade os milagres da imaginação por meio dos vinte princípios da criação
consciente. Tornando fácil o entendimento de conceitos científicos e por meio de histórias verídicas,
o autor evidencia que a extensão das nossas crenças é o nosso único limite e aquilo que tínhamos
como certo está a um passo de ser mudado!
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Legend of the earth Emperor(3)
http://new.beebok.info/br-1456276613/legend-of-the-earth-emperor-3.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves
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http://new.beebok.info/br-1456272995/legend-of-the-earth-emperor-1.html

Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves
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Seal off old gods(3)
http://new.beebok.info/br-1456285064/seal-off-old-gods-3.html

Suddenly, a vast expanse of dark and yellow air appeared between heaven and earth.
Sixty percent of them turned into a pagoda. This pagoda is the first one of merits and
virtues acquired from heaven and earth. Although it is the most precious pagoda acquired
from heaven, it can't stick to anything....
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Walking home on the mountain path, a cold wind came, and the leaves of the trees that
wrote about the depression fell down slowly in the nearby woods. Some of the loose
leaves beside them became even more loose. This is a scene of autumn wind sweeping
away the fallen leaves
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http://new.beebok.info/br-1456281440/seal-off-old-gods-1.html

Suddenly, a vast expanse of dark and yellow air appeared between heaven and earth.
Sixty percent of them turned into a pagoda. This pagoda is the first one of merits and
virtues acquired from heaven and earth. Although it is the most precious pagoda acquired
from heaven, it can't stick to anything....
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O milagre da manhã
http://new.beebok.info/br-1155673257/o-milagre-da-manha.html

Conheça o método simples e eficaz que vai proporcionar a vida dos sonhos — antes das 8
horas da manhã! Hal Elrod explica os benefícios de acordar cedo e desenvolver todo o
nosso potencial e as nossas habilidades . O milagre da manhã permite que o leitor...
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A sutil arte de ligar o f*da-se
http://new.beebok.info/br-1293280123/a-sutil-arte-de-ligar-o-f-da-se.html

Chega de tentar buscar um sucesso que só existe na sua cabeça. Chega de se torturar
para pensar positivo enquanto sua vida vai ladeira abaixo. Chega de se sentir inferior por
não ver o lado bom de estar no fundo do poço. Coaching, autoajuda, desenvolvimento
pessoal,...
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The Chase
http://new.beebok.info/br-1453554291/the-chase.html

Bem-vinda de volta aos jogos de hóquei e às festas da Universidade Briar! No primeiro
spin-off da série Amores Improváveis, conheça a apaixonante e misteriosa Summer, irmã
de Dean. Todo mundo diz que os opostos se atraem. E deve ser verdade, porque...
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Divine Charm(2)
http://new.beebok.info/br-1456160982/divine-charm-2.html

A muffled noise startled the birds in the forest, and they fluttered around like they had no
way to go. When the clouds settle and the wind clears, the dusty ground returns to its
original shape, leaving an elliptical pit.
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A cinco passos de você
http://new.beebok.info/br-1450252651/a-cinco-passos-de-voce.html

Agora uma superprodução cinematográfica estrelada por Cole Sprouse, de “Riverdale”.
21 de março nos cinemas. Stella Grant gosta de controle. Ela parece uma adolescente
típica, mas em sua rotina há listas de tarefas e inúmeros...
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Arms around the chest, eyes flashed a touch of self-confidence, smiling lightly to
transport the soul Jindan force to meet up. This is the soul of Jindan after the ninetyeighty-one thunderstorms
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Arms around the chest, eyes flashed a touch of self-confidence, smiling lightly to
transport the soul Jindan force to meet up. This is the soul of Jindan after the ninetyeighty-one thunderstorms
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Verdades e mentiras
http://new.beebok.info/br-1445967849/verdades-e-mentiras.html

É senso comum dizer que todo político mente. Mas não seria a verdade uma ilusão, uma
impossibilidade que tornaria a mentira ética? Nesse livro, quatro respeitados pensadores
de nosso tempo – Gilberto Dimenstein, Leandro Karnal, Luiz Felipe Pondé e...
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A outra mulher
http://new.beebok.info/br-1450847865/a-outra-mulher.html

Enquanto Gabriel Allon, agora chefe da agência de inteligência israelense — o
"Escritório" —, perde um de seus maiores contatos dentro da KGB após uma missão
fracassada, uma misteriosa francesa está escrevendo um livro de memórias...

[PDF]

Hundred years(4)
http://new.beebok.info/br-1456166434/hundred-years-4.html

Arms around the chest, eyes flashed a touch of self-confidence, smiling lightly to
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PDF File: A Matriz Divina

