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Livros de Sérgio Ajabiim disponíveis por Encomenda

Novidade

O livro Írisdiagnose. Iriologia Estelar facilita a compreensão da prática iridológica com interatividade das dobras dimensionais e
ajuda o terapeuta a trabalhar em sincronicidade com o cliente. Entenda a constituição do olho a partir do fator energético e como
interpretar os diversos sinais iridológicos no processo de adaptação encarnacional.

Concílio dos Eloins oferece ao leitor compreensão dos Seres Divinos e a relação destes na encarnação das inúmeras raças,
seres e espécies. Nestas páginas, é apresentado novo conceito de mediunidade e as diversas qualidades, expressões e
manifestações: “Médium sem manifesto de sensitividade”, “Médium com manifesto de semi-sensitividade”, “Médium com
manifesto de sensitividade temporal”, “Medium com manifesto de sensitividade defensiva” e outros tipos. Também desvendará os
processos sensitivos e como tudo isso é registrado no DNA etéreo. Ao trabalhar a técnica da diagnose bioenergética, o leitor
descobrirá a sincronia do relógio cósmico com a lei do carma e os planos vibratórios. Por fim, terá início o entendimento das
nuances vibracionais na aura de cada um. Neste livro, muitos compreenderão que nenhuma instituição religiosa ou especializada
atenderá às insatisfações que habitam no barulho silencioso da alma.

Universo do nosso corpo: a Alquimia Sagrada ajuda a encontrar a criança especial que você é dentro de seu próprio ser,
apresentando como suas reações emocionais atuam diante da energia vital. Também traz um entendimento ampliado
sobre a existência e funcionalidade dos microespíritos dentro do corpo humano e sua relação com as energias das altas
esferas da espiritualidade. Despertando para o grande amor que propicia a elevação, descubra nestas páginas o anseio
legítimo de acolhê-lo em si e no próximo

Via Já Antes é um livro que resgata o momento que todos testemunharam. Por meio de um contato direto com o narrador, você
poderá reconhecer seu propósito interior e a diferenciar seu ego de seu poder mediador, compreendendo as interdinâmicas dos
Mentores e Amparadores atuando em sua mente e corpo. Desenvolvendo sua busca interior, este livro apresenta a
funcionalidade dos Raios Luminais na terapia, sua relação com a aura e com as fraternidades gerenciadoras da Energia Pura da
Força da Chama Trina.

Os Eloins: Orixás expansores do princípio de tudo auxilia na ampliação do conhecimento sobre as energias e forças da
natureza, facilitando a compreensão sobre as Hierarquias da Fonte da Onisciência, Onipotência e Onipresença. Este livro oferece
a fundamentação dos Merkabas com os Odús Autocriadores e Autogeradores, possibilitando que você realize meditação
ascencional com as dobras de suas Hierarquias, com base nas limitações e autorizações propiciadas por sua ética espiritual.
Para tanto, estão contidos aqui símbolos de vários Eloins que facilitarão a interatividade com as energias divinas.

Tronados: os guerreiros em nossa defesa oferece nova percepção e compreensão sobre nosso poder co-criador em interação
com as Hierarquias Divinas, Cósmicas e Terrestres. Permita-se reconhecer estes Seres Luminais como o elemento de
sustentação de toda a existência. Em sincronicidade com seu Tronado Pessoal, você pode acessar seu símbolo de poder pelas
práticas de equilíbrio e harmonização aqui contidas. Saiba mais sobre os rituais com vegetais, cristais e outros métodos que
podem ser usados para acessar o conhecimento de sua Alquimia Sagrada.
Mais que um simples livro de referência, Cristal. Luz Cura apresenta novas possibilidades de terapias complementares com o
uso dos cristais. Conheça seus tipos de lapidação e utilidades terapêuticas, fatores espirituais métodos de programação para
atuar no equilíbrio de seu universo interior junto ao Deva regenciador. Nestas páginas você verá novas formas de trabalhar as
propriedades curativas dos cristais na triangulação e meditação para liberar suas energias e projetar o terceiro olho. O cristal é
uma qualidade de luz congelada, uma matéria que lhe dará o subsídio de mais uma ferramenta para trabalhar seu lado Cocriador
como Ser Divino no propósito de viver nesta dimensão.

CD – O processo de Meditação Visual do método Eloim Reiki é uma preparação para que o praticante se compreenda na
simplicidade da vida. Trabalhando a presença dos raios vibracionais no corpo com a forma do amor incondicional, o leitor pode
elevar sutilmente o padrão de pensamento e favorecer o resgate com sua mônada de origem.
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Para adquirir os livros de Sérgio Ajabiim, envie
um e-mail para circulodeluz@sapo.pt com os
seguintes dados:
- Nome completo
- Direcção de entrega
- Título(s) do(s) livro(s)
A encomenda dos livros será enviada pelos CTT à
cobrança (inclui portes de envio)

