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JASMUHEEN – PORTUGUES 
Artigo, áudio, livros e lista de vídeos em Portugues – PDF 

http://www.jasmuheen.com/embassy-of-peace/embassy-of-peace-other-languages/portugues/ 

 

 

Artigos: Livro 3 da Série Êxtase e os Campos Magnéticos 

 ‘Freqüência da Mãe Divina Programa para a Paz Planetária INSTIGAR, REGISTRAR e 

RESUMIR A CO-CRIAÇÃO DO PARAÍSO PELA HUMANIDADE - Não subestime o poder das 

pessoas, rincipalmente quando cada um estiver conectado e irradiando a ‘Freqüência da 

Mãe Divina’. Quando estamos no campo de ‘Freqüência da Mãe Divina’, temos à nossa 

disposição todo o poder, o amor e a sabedoria para unificar e mudar o curso da história 

de maneira harmoniosa. 

 Todos estão famintos de algo. Alguns famintos de guerra, de revanche, de vingança. 

Outros, da possibilidade de usufruir uma vida familiar harmoniosa, de relacionamentos 

amorosos satisfatórios, ou de prosperidade, saúde, juventude e, até mesmo, de 

imortalidade. Há ainda aqueles famintos de paz e de iluminação, o que requer um 

mergulho na inesgotável fonte de energia que possuímos em nosso interior. Esta fonte 

inexplorada é o que chamamos de DOW – ‘Divine One Within’ (Divindade Interior - DI). 

Nosso DI ou nossa Divindade Interior é um campo que irradia todo poder, amor, 

conhecimento da Inteligência Divina que, se estivermos abertos, nos dará vida, amor, 

orientação, cura e até nutrição em todos os níveis. E o mais importante é que o Poder da 

Divindade Interior (DI) é a única coisa que os seres humanos têm em comum. Quando 

trabalhamos com ela, permitindo que nos guie, temos acesso a uma rede incorruptível 

de Poder Divino. 

 Parte do "Programa para a Paz Planetária" e outros artigos podem ser baixados 

 Para quem tiver interesse em se manter atualizado com as pesquisas e as atividades da 

Self Empowerment Academy e da Cosmic Internet Academy, oferecemos seis diferentes 

listas de temas, nas quais você pode se cadastrar gratuitamente. Basta clicar no link 

abaixo e verificar os temas de sua preferência. 

 Para vídeos gratuitos de Jasmuheen ao vivo em suas turnês. 

 Para audio gratuito com dados de Jasmuheen. 

 Caso se interesse em criar ou aprimorar a saúde física, emocional, mental e espiritual; 

Nutrição Divina e Viver de Luz; participar da Co-criação da Paz e do Paraíso Pessoal e 

Global; participar de retiros educativos e iluminadores; ou receber regularmente 

ferramentas poderosas e práticas, além de pesquisas, através de nossa revista eletrônica 

gratuita, ou comunicar-se com pessoas com esses mesmos interesses, vá à Cosmic 

Internet Academy, clicando em: http://www.selfempowermentacademy.com.au/ ou em 

www.jasmuheen.com para obter ferramentas gratuitas para transformação pessoal e 

muito mais. 

 Para nossos e-books (livros eletrônicos) e manuais educacionais gratuitos, por favor 

clique em. 

 Madonna Frequency Planetary Peace Program Portugues. 

 Part of the Peace Program & other articles in Portuguese can be downloaded at: Projeto 

Prana. 

Audios: 

http://www.jasmuheen.com/embassy-of-peace/embassy-of-peace-other-languages/portugues/
http://www.jasmuheen.com/wp-content/uploads/MFPP-PORTUGUESE-A-Frequencia-da-Mae-Divina.pdf
http://www.jasmuheen.com/wp-content/uploads/MFPP-PORTUGUESE-A-Frequencia-da-Mae-Divina.pdf
http://www.projetoprana.com/paginas/downloads_jas.htm
http://www.youtube.com/watch?v=FfBRpUHb1G4&feature=PlayList&p=22C040DAF39538B1&playnext_from=PL&index=10
http://www.selfempowermentacademy.com.au/
http://www.jasmuheen.com/
http://www.jasmuheen.com/wp-content/uploads/MFPP-PORTUGUESE-A-Frequencia-da-Mae-Divina.pdf
http://www.projetoprana.com/paginas/downloads_jas.htm
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 Audio with Jasmuheen live in Brazil 2002 - Codigo do DNA Divino. Futuristic Visionaries, 

Service & Self mastery - 1 hour approx. Click here to begin audio. For more on this 

workshop contact Sandra at http://www.projetoprana.com/. 

 Other Audios - Meditacaos: Click here. English with Portuguese translation - Meditations 
recorded live at various workshops in 2000 & 2001. 

E-books for Purchase: 

 Nutrição Divina – O Alimento dos Deuses - O Alimento dos Deuses é o 18 livro de 

Jasmuheen em assuntos metafísicos e o seu terceiro livro da série Nutrição Divina. Não é 

necessário ter lido os livros anteriores neste assunto que engloba sua jornada pessoal e 

a solução para um mundo saudável e a fome no mundo, pois O Alimento dos Deuses 

leva a discussão da nutrição prânica em um outro nível e oferece ferramentas, simples 

mas muito poderosas, para saciar todas as nossas fomes. Jasmuheen escreve:  "A 

diferença mais importante com o nosso foco na Nutrição Divina é que Ela tem a 

habilidade de nos nutrir em todos os níveis e nós ainda podemos nos benificiar do 

aumento da Seu fluxo através do nosso biossitema, mesmo se nós continuarmos 

escolhendo ter o prazer de comer comida física. Permitir que essa corrente de Nutrição 

Divina aumente em nosso sistema , significa que nós podemos ser nutridos emocional, 

mental e espiritualmente e, essas técnicas e linhas guias compartilhadas neste livro,irão 

beneficiar a todos, libertando-nos do nosso estado pessoal atual de anorexia emocional, 

mental e espiritual." Click here for more. 

 Em Sintonia: este livro pode ser comparado a um manual de mecânica dos motores, 

exceto por sua sintonização e alinhamento do Sistema dos quatro corpos – físico, 

emocional, mental e espiritual – para uma vida bem-aventurada! O livro apresenta 20 

anos de informações muito pesquisadas da Antiga Sabedoria, além de técnicas práticas 

para criar mudanças positivas que vão do trabalho com respiração e Luz, da bilocação às 

leis universais e comunicação telepática! E-livro apenas carrinho AU$5.55 Também está 

disponível em papel na lulu.com em here. 

 O Programa Prana - Evolução Agradável e Eficaz com Jasmuheen. Tudo que você precisa 

saber sobre prana. Energia Alternativa para o Novo Milênio, Incluindo um prático 

Programa Prana Para eliminar a fome nos países do Terceiro Mundo. Podemos eliminar 

todos os desafios de saúde e fome em nosso planeta? Existe uma maneira de saciar 

todos das fomes física, emocional, men tal e espiritual e fazer isto de modo a criar paz e 

harmonia no mundo? Depois de uma década de pesquisa experimental no campo de 

alimentação alternativa utilizando chi ou prana – também conhecidos como partículas 

cósmicas – Jasmuheen, como principal pesquisadora neste campo, apresenta agora um 
programa para fazer isto. O link para este livro é order hard copy 

Vídeos-videos 

YouTube Playlist Portuguese 

 Viver de prana para a paz permanente (Pranic Living) - A idéia de prana como alimento 

é encontrada desde os primórdios do tempo. A Mente Universal e seus registros 

akáshicos concordam que houve um tempo em que todos os seres eram sustentados 

pelas forças prânicas. A alimentação prânica é a capacidade de atrair e absorver -- da 

força vital universal - todos os nutrientes, vitaminas e nutrição necessários a um ser 

para manter-se saudável física, emocional, mental e espiritualmente. 

 O Programa da Rainha (Queen's Agenda) - Já faz tempo que nosso planeta vem 

experienciando o surgimento do que alguns chamariam de a Divindade Feminina. Esta 

energia está no interior de toda a vida e tem uma freqüência muito particular que 

responde ao desejo coletivo por harmonia em nosso mundo. Dizem que esta energia 

surgiu dentro da matriz em resposta ao nosso próprio desejo de um mundo repleto de 

paz . 

http://www.projetoprana.com/
http://www.jasmuheen.com/products-page/mp3-other/page/2/
http://www.jasmuheen.com/products-page/books-other-language/nutricao-divina-%E2%80%93-o-alimento-dos-deuses/
http://www.jasmuheen.com/products-page/books-other-language/nutricao-divina-%e2%80%93-o-alimento-dos-deuses/
http://www.payloadz.com/go?id=336542
http://www.lulu.com/product/paperback/em-sintonia/3192160
http://www.payloadz.com/go?id=336542
http://www.lulu.com/product/paperback/o-programa-prana-%e2%80%93-evolu%c3%a7%c3%a3o-agrad%c3%a1vel-e-eficaz/2967644
http://www.youtube.com/user/jasmuheen#grid/user/22C040DAF39538B1
http://www.youtube.com/watch?v=ESy-xDgesSs
http://www.youtube.com/watch?v=yXOv84j5GRE&feature=PlayList&p=22C040DAF39538B1&playnext_from=PL&index=0
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 UNIDADE (Oneness) - De acordo com muitos metafísicos, e também dos nossos povos 

indígenas, nós existimos em uma teia de Unidade. Todos nós estamos interconectados 

com todas as coisas, como uma célula no Corpo do Campo Vivo da Inteligência. Aquilo 

que fazemos, nosso modo de viver afeta a todos e deixa a marca de suas vibrações 

nesta teia. 

 A Música de Gaia (Gaia's Song) - Era uma vez, no meio do universo da Via Láctea, um 

grande planeta azul onde vivia um ser de grande amor. Esse ser se chamava Gaia e, há 

muito, muito tempo, Gaia recebeu uma grande benção. Essa bênção era a habilidade de 

criar um ambiente de amor onde a vida pudesse se desenvolver e prosperar. 

 Mundos Futuros Futuros Humanos (Future Worlds) - Uma introdução a Embaixada da 

Paz. Programa de HARMONIZAÇÃO UNIVERSAL. Imagens por Jasmuheen. Imagens do 

espaço da NASA disponíveis no www.space.com Qual é o futuro que você deseja?.para 

você? para seus filhos??? 

 A Mágica da Meditação (Meditation Magic) - Apresentado por Jasmuheen & The C.I.A. - 

Cosmic Internet Academy (Academia da Internet Cósmica). A meditação faz parte do 

Programa de Estilo de Vida Exuberante oferecido pela Embaixada da Paz. 

 Eyes Open Meditação - respiração amor Brief para os olhos meditação para mudar a 

forma como vemos o mundo e como nos relacionamos com os outros. Inglês com 

tradução Português. Para mais meditações complexas com Jasmuheen você pode querer 

comprar seu livro Meditação Magia. 

 Prana Program - sensible transitions. In this video Jasmuheen covers Sensible transitions 

into living on Prana. Live in Brazil 2008. In English and Portuguese. 

 Contemplations - In this video Jasmuheen gives us two things to contemplate. New 

futures, new lives. Live in Brazil 2008. In English and Portuguese. 

 Breath Test Technique - A simple technique to improve your inner guidance. Filmed live 

in Brazil in 2008. In English and Portuguese. 

 Trade Agreements - Prohibition - Brazil/USA 

 Four Steps of Freedom & Refinement - This is a mini darkroom practice that can slowly 

free us from our dependence on external resources. Jasmuheen - live in Brazil 2008. In 
English & Portuguese 

 

http://www.youtube.com/watch?v=t3u1ZcavfaM&feature=PlayList&p=22C040DAF39538B1&playnext_from=PL&index=1
http://www.youtube.com/watch?v=f43FzvuyiqA&feature=PlayList&p=22C040DAF39538B1&playnext_from=PL&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=Ap67iL_cfrA&feature=PlayList&p=22C040DAF39538B1&playnext_from=PL&index=5
http://www.space.com/
http://www.youtube.com/watch?v=lV8ZLt-br4M&feature=PlayList&p=22C040DAF39538B1&playnext_from=PL&index=12
http://www.youtube.com/watch?v=4xQAN24fQkA&feature=PlayList&p=22C040DAF39538B1&playnext_from=PL&index=6
http://www.jasmuheen.com/products-page/other-books/meditation-magic/
http://www.jasmuheen.com/products-page/other-books/meditation-magic/
http://www.youtube.com/watch?v=VdH7pCfwLVQ&feature=PlayList&p=22C040DAF39538B1&playnext_from=PL&index=7
http://www.youtube.com/watch?v=k3X6gSqrXrc&feature=PlayList&p=22C040DAF39538B1&playnext_from=PL&index=8
http://www.youtube.com/watch?v=An0bRAIiVsg&feature=PlayList&p=22C040DAF39538B1&playnext_from=PL&index=9
http://www.youtube.com/watch?v=FfBRpUHb1G4&feature=PlayList&p=22C040DAF39538B1&playnext_from=PL&index=10
http://www.youtube.com/watch?v=el5ZCMNXWTw&feature=PlayList&p=22C040DAF39538B1&playnext_from=PL&index=11

