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em visitar nosso site, teremos o maior prazer em recebê-lo.
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acelerador de particulas
Acelerador de partículas: aceleradores de partículas são ferramentas que utilizam campos eletromagnéticos para
acelerar partículas que são eletricamente carregadas até velocidades muito altas e podem ser próxima da luz.

achihual
Achihual: Quando uma pessoa feita de tortillas de milho mão tem que constantemente lavar o excesso de água é
chamado achihual onde o desperdício de alimentos é adicionado para dar aos porcos.

acoso escolar
Bullying na escola: (bullying) tem sua origem na palavra inglesa Bull (toro) combater o touro que é incomodado a
investida para o toureiro. Quando uma criança é molestada diz-se fazendo-o bullying, que vem a ser assédio moral.

adogmatico
Adogmatico: O dogma da filosofia grega significado um conjunto de preceitos, dogma posterior mente fosse associada
com a doutrina religiosa. Adogmatica uma pessoa é uma pessoa que não segue uma doutrina em particular.

adulterar
Adultério: Corromper algo, alterar a ordem de alguma coisa, ser adúltera uma comida, uma doutrina, uma relação, você
é adúlteros olhos. Jesus diz: qualquer um que parece uma mulher lustfully, adultério já em seu coração (alterar a
ordem interna do organismo)

aeroterapia
Aeroterapia: Fins de utilização de ar cura, através de através da pele ou sistema respiratório.

alarma
Alarme: Diz-se que os espanhóis para afastar os exércitos inimigos tinham por costume guardada suas armas para o
ceptro do forte e para não deixar o trabalho era um vigia no comando aviso da presença de qualquer inimigo com o
grito "armado"! (para pegar em armas). Este costume trouxe para a América de acordo com o livro a verdadeira
história de Nova Espanha. Bernal dias del Castillo

alcornoque
1.-sobreiro: árvore da qual é extraída a cortiça e outros derivados, como o isolamento usando naves
espaciais.<br>2.-cabeça de cortiça: oca cabeça sem inteligência, sem raciocínio, etc.

alimento trasgenico
Alimentos transgênicos: comida para que altera o DNA para obter vantagens na produção, são aqueles alimentos que
foram inseridos os genes exógenos em seus códigos genéticos.

alimentos complementarios
Alimentos complementares: são aqueles alimentos que vêm reforçar a nossa dieta quando por algumas razões a nossa
ingestão de alguns nutrientes em particular são muito baixas.

alimentos termogenicos

Gene Thermo comida: alimentos que aumentam a temperatura do corpo e provocam suor.

almud
ALMUD: Antigua medido feita com uma caixa de madeira que era equivalente a 16 kg aproximado de grão.

alumno
Estudante: Indivíduo que é ensinado para gerar sua própria luz, le guia de pensar de seus códigos de sabedoria interior
que se encontram como minas, esperando para ser descoberto.

amar y querer
Amar e amar: o amor é incondicional, o amor é sob certas condições; Eu te amo como você me ama, eu te amo se
você me der algo em troca. Amor não pede nada em troca, o amor não importa se é correspondido.

anciano
O mais velho: É uma palavra como muitos que com o tempo e o eixo tendem a distorcer o seu significado, entender
hoje como um sinônimo para o velho, mas em culturas antigas, ser o mais velho era sinônimo de você maturidade e
sabedoria ele era honesto e honrado quando alguém estava tendo em conta o lugar do velho. Os idosos em uma
comunidade foram aqueles que estavam tomando as decisões mais importantes.

andres
Andrew: antropos grego que significa homem, masculino.
ou estar vivendo dentro.

A mesma raiz é clara de antron caverna ( ) homem caverna

androcentrismo evangelico
Androcentrism evangélica: moderno movimento cristão que se caracteriza por uma liturgia focada no homem em vez do
Evangelho Cristo Central da grande maioria das denominações cristãs que existem no mundo

android
Android: É um sistema operacional projetado para dispositivos móveis, como celular e tablets,

anorexia
Anorexia nervosa: transtorno (falta de apetite) de alimentos por causa de um desequilíbrio psicossomático de origem
psicológica, abuso de drogas, dietas desequilibradas e mídia de moda. Não é confundido com Ipofagia, falta de apetite,
que é causada por uma crise temporária do organismo como um mecanismo de defesa.

antigua capital de los moabitas
Moab: O nome da filha mais velha de Monte. Os moabitas eram resultado de monte de incesto com a filha. Gênesis
19:37 a mais velha teve um filho, que ele chamou de Moab, que era o pai dos moabitas de hoje.

antropocultor
ANTROPOCULTOR: Cultor de Antropo-hombre - cultivada. Assim como o agricultor cultivou a terra, um antropocultor
crescido o coração do homem para humanizá-lo é um semeador de palavras reais, palavras com espírito, palavras com
o coração. Ele é um artista da palavra verdadeira.

antropocultura
ANTROPOCULTURA: É a arte da verdadeira palavra de plantação no coração do homem, para expandir a consciência.
Cultivar o coração do homem ou mulher para humanizá-lo e alinhá-lo com seu ambiente de desenvolvimento mais
holístico e pode, assim, transforma sua realidade em um mundo em constante transformação.

apapachar
APAPACHAR: Palavra de origem Náhuatl - apapachoa - que significa toque profundo, acariciar a alma

apixcahuarse
Apixcahuarse: Cheiro que descarta roupas ao lavar diretamente com água da chuva e quando podemos secá-lo à
sombra, também adquire este cheiro quando está chovendo a roupa que expomos ao sol.

aprendizaje autónomo
Aprendizagem autónoma: capacidade de aprender sem um guia, tutor ou professor. Poucas pessoas descobrem essa
habilidade de aprendizagem autónoma que pode ter grandes vantagens, você escolhe o material, o tempo que você
dedica ao estudo. A única desvantagem é que quase não te reconheci sua formação acadêmica.

arrinquin
Arrinquin: no ar sob a forma de maroma.

asertividad
Assertividade: Assertividade é uma habilidade na comunicação, que consiste em dizer o que você pensa e sente na
hora certa e no formulário apropriado. É uma atitude que está relacionada com a empatia e auto-estima.

autopercepción
Autopercepção: É como percebemos a mesmos, a autoimagem que cada pessoa tem, pode um conceito muito baixo
para nós também temos um conceito muito elevado.

ayahuasca
Ayahuasca: Beba que xamãs e religioso da Amazônia, com caráter religioso e cura com efeitos alucinógenos do DMT
conteúdo psicoativo fusos terapêutico de substância.

ayunoterpia
Ayunoterapia: Pare de comer alimentos com fins terapêuticos, para ativar os canais de eliminação e as defesas do
organismo.

bajial
Nativa: no sul de Chiapas como você nativo para locais de baixa reputação como sinônimo de cabaré, bordel.

baldios
Bosque: Tornou-se conhecida como bosque para pessoas que trabalham para o proprietário de terras em troca de um
pedaço de terra que lhes Quaresma para semear a colheita para consumo.

baraka

Baraka: Em Hebraico baraka significa ajoelhado, em latim, que se traduz como o ato de benção. Os hebreus na
antiguidade ajoelhou-se para receber as bênçãos de Deus (baraka) através dos Patriarcas, que recebeu a bênção é
colocar de joelhos e dar a bênção enfiou a mão na cabeça pronunciando as palavras de Deus que marcaria l a vida, ele
recebeu isso.

barragan
Braga: México é um descendentes de significado do sobrenome de barraganes e o barraganes era filho de um
barragana com um clérigo

barragana
Barragana: Na idade média era muito comum que os clérigos mantiveram relações conjugais, proibidas pela Igreja
Católica. Papas, cardeais e Bispos procreaban fora do casamento, como era impossível parar este problema fez-lhes
mais fácil para criar um novo status que daria legalidade para os nascimentos, assim que nasce o conceito barragania.
Acredita-se que no século treze aquando da aprovação desta lei dentro do clero. Barragana poderia ser porque há
uma barreira que os impede de casar (bar) e (vitória) porque a Igreja Católica, a ganhar ganhar o clérigo era a mãe das
crianças e ganhou as crianças. Se alguém carregando o sobrenome Braga quer saber suas origens já sabe que o
Barraganes poderia muito bem se netos de alguns clérigos. Com o passar dos anos barragana é como sinônimo de
concubina, amante etc.

barraganes
Barraganes: Na idade média eram chamados barraganes aos filhos de um barragana com um clérigo onde nasce a
sobrenome Braga

barraganía
Barragania: Decreto da Igreja Católica no século XIII para dar estatuto jurídico para as mulheres que se juntaram a um
clérigo para procriar e ter uma família.

bebidas energeticas
Bebidas energéticas: bebidas energéticas, são líquidos de água gaseificada, misturado com extratos vegetais, açúcar e
outras substâncias. A principal dessas bebidas a maioria dos ingredientes são de taurina, cafeína e guaraná, ginseng,
vitaminas

bendecir
Abençoar: " dizer uma boa " falar bem de alguém louvá-lo, falar de seus atributos, esta seria a melhor forma de bênção,
o povo do meu ponto de vista particular deve levar em consideração; no holograma do universo que também te
abençoe esta benção que é conhecido como a lei do dharma, semeadura e colheita, para algumas culturas, o
bumerangue da existência. Sob este princípio, não espero que Deus te abençoe, desde que eu pode te abençoe
muitas vezes conforme necessário. Sem deixar de lado o sistema já estabelecido e nossas convicções de fé.

bibliologo
Biblicistas: Pessoa que se especializa no cânon das escrituras do antigo e novo testamento, seguindo as regras de
hermenêutica e exegese

bienaventurado
Abençoado: Buena - ventura uma pessoa com felicidade é que que tem a certeza que esta semeando a boa semente,
então terá boas colheitas, ele não tem medo do futuro, ao vivo o presente, esperando o melhor para o futuro.

biopirateria
Biopirataria: É roubo, contrabando, furto ou roubo e apropriação de recursos genéticos e biológicos, bem como a
apropriação dos conhecimentos tradicionais relativos à utilização dos recursos naturais

blogueros
Blogueiros: Com o advento da informação tecnologia e a expansão da internet tornar-se também os aspectos técnicos
de computador, um deles é os blogueiros que são as pessoas que gerenciam um ou mais blogs onde eles
compartilham informações extraídas da rede dependendo do interesse eu cama de solteiro cada e seguidores.

buchi
Buchi é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Buche", sendo o seu significado: Buche: em alguns lugares no
bojo de México chamado buchi do esôfago em aves, em forma de saco membranoso, onde armazenados alimentos
para amaciá-los antes destrui-los na moela.

bulimia
Bulimia: Pessoas que sofrem desta desordem ao vivo em um meio onde o sofrimento de bullying a tal ponto que eles
acabam sendo seus próprios carrascos através de uma constante psicológica flagelo que acaba por não aceitar tais
como causando vômitos, este fenômeno soci para o foi batizado com o nome de bulimia. (Perturbar um touro para
provocá-lo)

cadejo
Cadejo: Black dog-que segundo a lenda, ela apareceu à noite. Associado com o nahuales popular crença
mesoamericana.

carnaval
Carnaval: Em culturas antigas existiam ritos e sacrifícios para honrar seus deuses e algumas cerimônias foram sendo
anexados para o sincretismo de cada país, um deles é conhecido como, carnaval carne para baal. Baal, um Deus
pagão criado como acreditava na Babilônia ao tempo quando aberto é ordenado para fora na terra de Canaã.

catatimia
Catatimia: Transtorno da percepção, onde o assunto amplia ou reduz a realidade dependendo do seu estado de
espírito e conveniência. Tudo uma vez tivemos momentos de catatimia, isto é, para ver as coisas como gostaríamos
que fossem, em vez de vê-los como eles são na realidade

catilimbuchi
Catilimbuchi: Esta palavra é usada em uma região de Chiapas e de dizer dar dinheiro por colocar sua cabeça no chão e
caindo nas costas dele.

cefalagia
cefalagia é escrito incorretamente e deve ser escrito como "dor de cabeça" sendo seu significado: dor de cabeça:
Cefalos (cabeça) Algia (dor) literalmente, dor de cabeça.

chambea
Chambea: Possivelmente vem da palavra inglesa câmaras de comércio (câmara fromtrade), onde os mexicanos foram
recrutados para trabalhar nos Estados Unidos no campo de lá vem a palavra chambear como sinônimo de trabalho,
cambea chabeador co mo de trabalhador.

chelonera
Chelonera: Nome dado a conjuntivite alguns anos atrás.

chicatana
Juliotecla: É uma espécie comestível de formigas com asas que deixa na época das chuvas na região de Chiapas e
Oaxaca.

chiclan
Chiclan: Homens e animais machos que nascem com um único testículo.

chikungunya
Chikungunya: É um tipo de febre causada por um vírus transmitido pelo mosquito. É uma doença que provoca uma
febril aguda originários da África.

chingón
Chingon: Possivelmente essa palavra foi corrompido com eixo e vem de uma palavra de origem chinesa, Chi Gong, que
significa poder, força e habilidade.

chisguiando
Chisguiando: Possivelmente o gerúndio da palavra chisguete que significa qualquer fluido vazando violentamente
exemplo: ele foi cortado com a faca e saiu com o chisguete de sangue (era chisgueando)

chiviado
Chiviado: No México quer dizer corar, envergonhado, errado, deixe que alguém plantou.

cholenco
Cholencos: é uma palavra depreciativa, para submetê-la a uma pessoa com qualquer deficiência nos pés.

choroco
Choroco: É uma forma pejorativa para se referir a uma pessoa que escuta muito pouco, também é que ele não escuta.

chumul
Chumul: O chumul é encapsular qualquer coisa rapidamente. O mais comum é pegue uma folha e colocar a roupa
dentro e amarrar todas as quatro extremidades.

claustrofilia
Claustrophilia: Claustro (encerramento) filia (amor) quando o encerramento tem propósitos nobres a ele separados por
curtos períodos de ruído social e pode ser encontrado com um que é o self e sua divindade.

claustromania
Claustromania: O transtorno de conduta se manifesta pelo desejo de desarrumado ao encerramento, sem qualquer
finalidade e por um tempo indefinido.

clinudo
Clinudo: Esta palavra vem da palavra Mane que refere-se ao cabelo de alguns animais, principalmente o cavalo e no
sul do México pronuncia clin, que é o clinudo refere-se a uma pessoa que tem este ou tousled cabelo muito comprido.

cocina conciente
Cozinha consciente: é uma cozinha que coloca grande cuidado na preparação dos pratos, Considerando que o tempo
de cozedura, temperatura até noventa graus para não matar o nutriente, cuida para que o alimento é fresco e livre de
tóxicos animais ser n criados em ambientes naturais.

cocina conciente
Consentimento de cozinha: consentimento para a cozinha é uma tendência contemporânea que utiliza técnicas de
cozinha tais como; os refogados, cozidos no vapor, sofreido, lento, temperatura não superior a 85 graus C. Para
preservar vivo os nutrientes de enzimas e vitaminas solúveis em água, tais como complexo B. e vitamina c.

colérico
Colérico: Dentre os quatro temperamentos básicos atribuídos a Hipócrates. Qualidades desse temperamento,
distinguem-se por serem pessoas altamente extrovertidas, grandes estadistas, grandes líderes, tê-los presente de
comando também estão nas posições nas empresas. etc.

coloquial de tener buena suerte, en argentina
Coloquial: Conversa cotidiana, coloquial vem de discussão, troca de opiniões com pouca formalidade.

como codificar un numero
Encode: Salve informações em códigos.

confabulador
Confabulador: Pessoa para alcançar seus objetivos é vale das fábulas (história fictícia). Uma mentira que enverniza-lo
realmente (um quilo de mentir por uma grama de verdade)

constipacion
Constipação: A constipação de intestinos tem um enorme relação com a prisão de ventre do sistema respiratório em
ambos os casos manifesta-se por uma ligação de impurezas principalmente muco. Este tipo de distúrbio ocorre
principalmente em mudanças bruscas de temperatura.

copalito
Copalito: Diminutivo de copal, é uma árvore que é usada em muitas partes da América como incenso aos altares na
religião católica e rituais dos nativos de cada país.

cousiño
Cousino: É um sobrenome de origem portuguesa, que se estendiam para Espanha, Brasil e parte do Sul do México,
para os brasileiros é coutinho; para os mexicanos coutiño. Nós sabemos que você é o mesmo sobrenome pelo brasão
de armas, que é o mesmo para todos os três.

coyol nahualt
Coyol: Árvore do coyol onde uma bebida inebriante chamado taberna é extraído. Fruto da mesma árvore que é

preparado com doce.

cretino
Cretino: Embora esta palavra vem do cretinismo, doença mental, que era muito comum em alguns lugares onde a terra
era muito pobre em iodo, possivelmente que sua origem está de volta na ilha de Creta, onde o apóstolo Paulo
menciona em uma de sua carta para lhe escrever para P'tit ou seu parceiro Titus 01:12 foi precisamente um dos seus
próprios profetas, que disse: 'Os cretenses são sempre mentirosos, bestas maus, glutões preguiçosos.'. É claro que
esse cretino é sinônimo de burro, bobo, lerdo, etc.

criado
Servo, r: a palavra servo ou empregada foi corrompida com o tempo. Esta palavra foi comumente usada nas grandes
fazendas onde costumavam contratar garçons para diferentes tarefas do campo os filhos dos homens que nasceram na
hacienda de crianças ajudadas na casa dos padrões essas pessoas quando cresceram foram chamados servos.
Alguns servos chegaram a alta estima de padrões

crisis curativa
Crise de cura: comumente referida como doença aguda, mas não é realmente uma doença, é um imune de resposta do
sistema quando o corpo está saturado com substâncias que não sejam sua economia segue-se a crise de auto limpeza
para a purificação de (l) organismo.

cromoterapia
Cromoterapia: A cromoterapia é uma forma muito sutil de cura por meio de cores, especialmente de doenças
psicossomáticas, origem nervosa e o sistema endócrino.

cuachi
Cuachi: É cuachi disse a um irmão gêmeo também quando uma pessoa estão juntos para amizade disse e
encuachadas.

cuatrapiado
Cuatrapiado: Altere a sequência das coisas em sua ordem lógica.

cucuyús
Cucuyuchi: É mais provável que uma espécie de piolho de galinhas é o cucuyuchi e que a maneira de pronunciá-lo
muda de uma região para outra.

curar de ojo
Cura de olho: diz-se curar o olho, passe um ovo com um pouco de álcool e Basil por todo o corpo das crianças, quando
as crianças estão muito chorosa e escrita sem causa aparente.

demonio
Demônio: Esta palavra é composta do prefixo que denota a divisão ou distribuição e (Moni) que significa unidade,
demônio seria que divide a mente entre o bem e o mal. Herança do fruto proibido da ciência do bem e do mal, de
acordo com Gênesis.

desarrollo del potencial

Desenvolvimento do potencial: cada ser humano traz embutido a semente de gênio, fazer germinar, crescer de forma
permanente, que é o desenvolvimento do potencial.

desastre
Desastre: O prefixo "des" significa colocar dois em contra posição e "Spay" significa estrela ou estrela. Os movimentos
das estrelas com as catástrofes que eles anteriormente associados. Esta palavra também é usada para dizer a uma
pessoa que é um desastre

desastre
Desastre: O prefixo "des" significa colocar dois em contra posição e "Spay" significa estrela ou estrela. Os movimentos
das estrelas com as catástrofes que eles anteriormente associados. Esta palavra também é usada para dizer a uma
pessoa que é um desastre

desbarajustar
Desbarajustar: Pode se referir a coisas que as pessoas ou situações, uma pessoa desbarajustada é aquele que perdeu
o equilíbrio emocional e atos obedientes a seus impulsos ao invés da razão, um desbarajustado lugar é um lugar
bagunçado.

desgraciado
Miserável: desprovido de graça, é alguém que caiu da graça divina e é deixado para o infortúnio de sua existência e da
adversidade de seus próprios atos para que, por meio do crisol, ele reconheça novamente seu criador e retorne ao seu
seio.

desprogramado
Desprogramado: com a chegada dos computadores as palavras program, desprogramação, eles se tornaram muito
comuns e são termos utilizados para se referir às máquinas quanto aos humanos. Esta palavra significa que uma
equipe não tem programa e também pode se referir a uma pessoa livre de programas sociais.

dia de pentecostes
Pentecostes: Pentecostes significa 50 dias, foram os dias decorridos após a ressurreição de Jesus Cristo até o dia
onde é derramado o Espírito Santo sobre os cento e vinte discípulos que estavam reunidos. Se manifesta sinais de
fogo em suas cabeças e várias línguas de gênero.

diacono
Eu, diácono: os apóstolos da igreja primitiva é o primeiro a nomear diáconos já que naquela época ele estava
negligenciando o serviço na Comunidade e para resolver este conflito decidem nomear sete diáconos que seriam
responsáveis para o serviço aspectos relacionados ao puramente material para esse responsável para o serviço
espiritual não negligenciado seu ministério.

dialéctica
Dialética interna: diálogo interno para fazer os hemisférios do cérebro para trabalhar um alternadamente para dar à luz
a hipótese, que nos levará à tese, podemos causar a antítese, então vem a síntese e repita o processo.

diantres
Inferno: É muito interessante como nascem algumas palavras como inferno: na idade média era comum quando
alguém está com raiva, ele invocou o diabo, mas estavam ciente de que chamar-lhes trouxe miséria, para evitar o

francês criado um eufemismo para o di palavra Ablo assim nasce a palavra inferno

dichoso
HAPPY-r: abençoado é o homem ou a mulher que disse aos lábios de flor, que chamamos de provérbios e evocando
principalmente boa ventura, bom presságios que tornam-se os decretos.

dieta atkins
Dieta de Atkins: essa dieta é nomeado após o médico que cria, que consistia de uma dieta baixa em carboidratos e
elevada em proteínas de origem animal.

dieta de la zona
A dieta da zona: esta dieta desenvolveu o bioquímico Barry Sears zona programa tem-se como uma inflamação
silenciosa da controle principal objetivo no corpo. Pelo contrário vejo inflamação como um sintoma de fazer (dor,
queimaduras, etc. ) inflamação silenciosa, muitas vezes é indetectável por anos e afeta todas as funções corporais.

dieta macrobiotica
Dieta macrobiótica: o sistema de macrobiótica classifica os alimentos em duas categorias: ying (alimentação passiva) e
yang (ativa comida). Um equilíbrio entre a comida deve existir ying e yang para alcançar a saúde e bem-estar físico e
mental. A dieta macrobiótica tem suas origens na filosofia zen budista e ensinar seus seguidores um poder que não
tem sido manipulado industrialmente.

diezmo
Dízimos: Tributo em espécie de imposto para as onze tribos de Israel, consistindo de óleo, vinho, trigo, primícias de
animais, etc. Esta parte era para o sustento da tribo dos levitas que consagrou-se ao sacerdócio e o único que não
tinha terras.

doctor
médico é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "a palavra correta é médico e doutor se eu terminar o
pH.d., caso contrário é roubo" sendo seu significado:<br>Médico: O doutoramento é o mais alto grau conferido pela
Universidade para qualquer carreira, uma pessoa depois de estudar um bacharelado, estuda a maestria de concluir
com o doutorado, um médico graduado em medicina. Um médico recebeu um doutorado se tê-lo deve ser punível por
lei como uma usurpação de funções.

doctrina termica
Doutrina térmica: sistema de cura natural que visa equilibrar o corpo com vários métodos terapêuticos propostos e
promovido por mais de quarenta anos pelo advogado de origem chileno Manuel Lezaeta Acharan.

doctrina termica
Doutrina térmica: sistema de cura que costurado no equilíbrio da temperatura corporal. Desenvolvido pela naturista
chilena Manuel Lezaeta Acharan

drones
Zangões: Drones são robôs, não tripulados por pessoa que é manipulada através do controle remoto. Os zangões são
produzidos a partir de um brinquedo para um avião de combate

ebelequero
Embelequero: Uma pessoa que você geralmente enganado por mentiras.

ecumenismo
Ecumenismo: Existem duas correntes ecumênicas no mundo, primeiro: que tem o apoio do estado e segundo reflete
político ao invés de interesses religiosos: ele terá que procurar a unidade inspirado pelo amor e fé para escapar a
primeira.

efecto placebo
Efeito placebo: na medicina, o efeito placebo é usado em alguns pacientes com doenças psicossomáticas e também dá
bons resultados nos Estados de hipocondria.

elocuentes
Eloquente: Uma pessoa que tem muita eloquência em um discurso, sermão, falando etc. Sinônimo de facilidade de
palavras e manipulação da retórica.

elucubraciones
verbo lucubrate vem do verbo latino elucubrare, um padrão de lucubrare. Esta palavra é derivada de lucubrun (bulbo
pequeno de qualquer natureza para alubrarse de noite), formado com a lux de raiz (luz) e o sufixo instrumental - brum.
Elucubrare estava em trabalho de princípio assistindo à noite à luz de uma lâmpada, onde acontece a dizer se
esforçando com vigílias em um trabalho ou um argumento. Lá se vai finalmente também especular longamente sobre
alguma coisa em algumas condições de vigília, esforço e fadiga, como consequência, vagueiam ou pensam muito e
também infundado. Lucubrate, portanto, pertence a lux de la familia léxica e assim compartilhar com palavras tais
como luz, fogo, luz, lua, iluminar, ilustrar, Etc.

empoderamiento
Empoderamento: ( Empoderamento, ) Capacitação é uma forma de agir a nível comunitário, e assim produzindo uma
mudança social, ação que baseia-se sobre os pontos fortes, habilidades e sistemas de apoio sociais que produzem
mudar nas comunidades.

encuachados
Encuachados: Diz que é de pessoas que, por algum link estão juntos o tempo todo

energia toroidal
Poder toroidal: é o modelo de energia que usa a natureza, para equilibrá-lo. . Ele aparece no campo magnético que
rodeia a terra, para o indivíduo e para o átomo. O universo é uma fábrica de núcleos que são visíveis em várias
escalas, desde as galáxias menores.

enfermedad degenerativa
Doenças degenerativas: doenças passam por três fases, a primeira fase é a crise de cura (doença aguda) a segunda
etapa é doença crônica e a última fase é a doença degenerativa; câncer, AIDS, leucemia, etc.

enfermedades cronicas
Preguiça intestinal: problema com o movimento peristáltico do intestino que causa desperdício de levar mais tempo do
que deveria no intestino.

enmuinarse
Enmuinarse: Muiña coragem, raiva, nojo é, portanto, enmuinarce é irritado, cheio de ira

enpoderamiento
Emponderamiento: Em nossa sociedade, há grupos que se sentem excluídos do resto assim que sentir que seus
direitos são violados, governos para remediar esta situação usam empoderamento pública políticas através da reforma
de certas leis que ajudam a Estes grupos de emponderase que não é outra coisa que obter energia através de políticas
públicas de cada país

enteogenos
Enteógenos: (Deus dentro de nós seria?) substâncias vegetais como o peiote, fungos, salvem como, etc. quando
ingerido, eles fornecem uma experiência divina; no passado costumava ser conhecida como etc psicodélicos,
alucinógenos. Em culturas antigas usou este tipo de substâncias da classe sacerdotal e xamãs (curanderos) para fins
religiosos e de curativas

entusiasmo
Entusiasmo: O entusiasmo é uma emoção que surge de dentro de cada indivíduo, algo semelhante da euforia que
produz o vinho. O entusiasmo da palavra vem enteos raiz que significa em Deus é que está tão animado que alguém
gera uma alegria inefável que não explica de onde vem.

enzimoterapia
Enzimotherapy: Cura através de enzimas sintéticas ou naturais.

esoterismo
Esoterismo: Um conjunto de doutrinas reservados para determinadas elites, que exigem algum grau de iniciação para
participar desse conhecimento.

espirales
espirais é escrito incorretamente e deve ser escrito como sendo sua espiral de significado: espirais: é o plural da espiral
que também vem do grego PI-3. 1416 fora do perímetro de um círculo é o diâmetro medido ES-PI - RAL em geometria
é uma curva planar, que como está gerando em torno de Central o magnífico de um centro, está se movendo longe
dela. Na natureza, nós temos muitos exemplos, um dos mais conhecidos é o caracol.

estigmatizacion
Estigma: O estigma (marcas) colocar etiquetas para indivíduos e grupos por suas atitudes e comportamento.

estupido
Estúpido: A entupido-a palavra vem da mesma família da palavra: estupor, narcótico, boquiabertos, atordoado. É
espessura esta atordoado mente, tão grossa, que não consegue ver claramente, que não ouvir com objetividade.

estúpidos
Stupid: a palavra está no plural grosso vem da mesma família da palavra; Estupor, narcótico, estupefato, estupefacção.
Eles são grossos na mente, eles são atordoados, eles não conseguem ver claramente, eles não ouvem ou vêem com
objetividade. Eles são pessoas que armazenam muita informação e se tornam grandes intelectuais, mas faltando na
cultura

eucaristía
Eucaristia: A ação de dar graças a Deus por todas as bençãos, isto torna-nos conscientes de que a fonte de todo o bem
vem da. Estamos muito acostumados a grande maioria das pessoas que vêm para o eterno somente para perguntar,
mas poucas pessoas sabem agradecer. Eucaristos em grego significa "Obrigado".

eutanasia
Eutanásia: Existem dois tipos de eutanásia, eutanásia direta é que avançar o processo da morte de uma pessoa que
tem uma doença incurável. O segundo tipo de eutanásia é chamada indireta, que é para aliviar a dor e o sofrimento da
pessoa e então fornecido um número de medicamentos que podem causar a morte dos doentes como consequência
não intencional.

eva mitocondrial
Eva mitocondrial: é a hipótese que diz que toda a humanidade descende de uma única mulher africana. Isto é
consistente com as contas bíblicas da criação no livro de Gênesis.

evangelio
Evangelho: Mensagem de gentil EVA-bom GELIUN-mensageiro. Nós vivemos em uma realidade do bem e do mal em
nossa língua, o evangelho é para nos levar para outro estádio, através da linguagem de boas notícias.

exito
Sucesso: como sinônimo de progresso, mas etimologicamente significa saída. Possivelmente, vem o o êxodo de
palavra hebraica que também quer dizer saída e da saída da saída inglês da mesma família pertencem exhale, exílio,
excomunhão. Etc. A relação consiste em que todos os indivíduos nascem livres, mas na medida que crescem
adquirida certa armadura que claustros nosso ser verdadeiro, na medida que nos pomar deixa saída e é lançado nosso
eu real.

exopolitica
EXOPOLÍTICA: É um conceito muito novo que emerge que é descoberto uma maior presença alienígena no planeta e
que, segundo os investigadores, para que isso vai fazer aliança com áreas de poder político no mundo formar a nova
ordem mundial, com um governo de a cabeça.

école
Ecole: esta palavra é acreditada por nós para obter o cua eccolo língua italiana que se traduz como "Eis" é como dizer
que deu para a unha, eu encontrei a resposta, eu de acordes de uma situação, eu encontrei a solução para um
problema. É como o eureka dos gregos "Achei".

farmacogenetica
Farmacogenética: É medicina personalizada, para que cada pessoa pode entrar a droga ideal a dose certa de acordo
com seu corpo e capacidade metabólica.

feliz
FELIZ: Fe-lix uma pessoa feliz é aquele que está exercitando sua fé, que mantém ativo. A mostarda sementes que diz
escrever é semeada no coração do ser humano, cresce, nasce a árvore e dá muito fruto para compartilhar com os
outros. Uma pessoa feix fica sempre bem, por isso é feliz, do que você espera boa tarde na vinda.

fiesta agape

Ágape banquete: reuniões da igreja primitiva (festa do amor) que celebra a ressurreição de Jesus Cristo, o primeiro dia
da semana (domingo) onde falido pão e vinho foram levados para anunciar sua próxima vinda.

fifí
Fifi: com a invasão francesa no México trouxe com eles costumes, moda e linguagem que os mexicanos foram
adotados ao longo do tempo, as pessoas que imitaram este estilo de vida foram chamados Fifi como sinônimo de
efeminado (no sentido correto da palavra), ENG Riu em comparação com as pessoas comuns que eram de maneiras
rude e costumes, o Fifi foi identificado por roupas de moda e aparecendo riquezas.

fisioterapia
Fisioterapia: A Organização Mundial de saúde define a fisioterapia como a arte e a ciência de tratamento através de
exercícios terapêuticos, calor, frio, luz, água, electricidade e massagem.

fitoterapia
Fitoterapia: cura através de plantas saudáveis, tizanas, tinturas, extratos e cataplasmas.

flemático
Fleumático: (Fleuma lenta) de acordo com Hipócrates que caracterizam-se por ser muito tranquilo, um temperamento
muito introvertido, como as pessoas escolhem as tarefas que requerem muita paciência e isso é muito trabalhoso, eles
tendem a ser muito arrumada. Profissões onde mais encontrar esse temperamento, contabilistas, professores,
diplomatas, técnicos, artesãos. Etc.

forum
Fórum é escrito incorretamente e deve ser escrito como sendo seu significado Fórum: Fórum: é uma palavra do latim
Fórum ereto. O fórum pode ser uma pessoa física ou virtual, reunidos para compartilhar temas, esta palavra vem do
poliforum a palavra, que significa vários fóruns.

gases
Flatulência: Gases que se formam no trato digestivo por maus hábitos na tabela; comer muito rápido, abuso de
carboidratos simples, comer estressado, bebidas adoçadas com refeições, comer sobremesas. Etc.

geoterapia
Geoterapia: Uso de barro em forma de cataplasma em parte diferente do corpo para equilibrar a temperatura.

geófaga
Geofagia: O costume de comer terra reflete uma necessidade de nutrientes, principalmente de minerais como ferro,
cálcio, magnésio, etc. Em alguns países, a argila comestível vendidos em lojas de alimentos saudáveis.

gnosico
Gnóstico: Possivelmente refere-se a gnóstico significa auto-conhecimento ou autoconhecimento. Há a crença de que o
auto conhecimento leva-ao conhecimento de Deus no gnosticismo.

grafeno
Grafeno: É um material biodimensional apresenta apenas um átomo de espesso. Grafite de plana laminar sua
estrutura é composta de átomos de carbono que formam uma rede hexagonal. Ele é conhecido como o material do

futuro, um do mais fino, flexível e forte no mundo, que poderia revolucionar a indústria de telefonia móvel.

guacho
Gaucho: no México é les diz perdida para os militares, possivelmente porque a abraçar a milícia tem esse rendimento
fidelidade à pátria quanto à mãe e ao pai.

guaperrimos
Guaperrimo: No México é uma expressão idiomática significando muito bonita ou muito que bonita esta palavra foi
popularizada na década de 1980 com programas de televisão, liderado por Verónica Castro onde ela pronunciava
regularmente.

gueguecho
GUEGUECHO: é acredita que em alguns lugares a terra é muito pobre em iodo e algumas pessoas sofrimento de
inflamação da tireoide e é les aumentando o pescoço esta protuberância é você comumente chamado gueguecho

guelaguetza
"Guelaguetza: a guelaguetza de palavra é de origem zapoteca e meios para ajudar uns aos outros". em situações
especiais as pessoas a ajudar uns aos outros como nós colhemos uma colheita, construir uma casa, nas celebrações
das tradicionais festas. Este nome é chamado um festival anual que ocorre em oaxaca.

gueto
Gueto é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "gueto", sendo o seu significado: gueto: extensão de italiano
- gueto - de um bairro, uma cidade habitada por membros de uma minoria racial, religioso ou cultural, estes geralmente
passando por pr prejuízo social, económico ou legal.

harnero
Tela: anteriormente chamava-se os objetos de pelo de animal com furo que amarrado ao extremo para debulhar o
milho da tela.

helioterapia
Helioterapia: A exposição ao sol em diferentes momentos do dia para aproveitar a luz, calor e energia.

hidrofobica
Hidrofóbico: Pessoa tem medo de escorregar na água, por qualquer experiência traumática que não passou.

hidroterapia
Hidroterapia: Usando água para fins de cura de internos e externos.

hierba santa
Yerba santa: conhecido por outro nome, tais como; Folha de Santa, de santa maria em algumas regiões do Sul do
México e parte da América central. Possui propriedades medicinais para combater gases do estômago, alguns tipos de
tosse, mas é mais comum na cozinha tradicional.

hiperfagia

Hiperfagia: Apetite incontrolável, que causou um déficit de nutrientes pelo abuso de alimentos seudotroficos (comida
falsa) como o principal desencadeia problemas glicêmico e metabólicos manifestaram pelo excesso de gordura como
principal causa de obesidade e diabetes

hipocrates
Hipócrates: Considerado o pai da medicina, de origem grega que viveu no século IV A.C.. Ele lançou as bases da
medicina sob os princípios que hoje são conhecidos como boates aforismos.

hipocrita
Hipócrita: Como sinônimo de falso, que é dupla-face, que usou máscaras de acordo com a situação. Esta palavra foi
expressa em várias ocasiões por Jesus Cristo quando ele estava indo para os fariseus e saduceus na época. Esta
palavra significa ator, atores da época grega os chamavam de hipócritas, tendo a facilidade ato introduzido o caractere
que você deseja representar.

hojala
folha de Flandres é escrita incorretamente e deve ser escrita como "Tomara que" sendo o seu significado: desejo: é de
origem árabe, significando quer Deus faz Jo-asa.

holista
Holístico: Provém da palavra holos significa tudo, abrangente e completa. No início da anos 70s sobre esta tendência
para a holística é uma corrente ideológica que é contador para o fragmentado e reducionista, como dizia Aristóteles: o
todo é maior que a soma das suas partes por exemplo: medicina holística é contras Idera pessoa em seus três níveis
de ser espírito alma e corpo, a mesma educação de forma holística.

hortelano ecologico
Jardineiro ecológico: pessoa que se especializa no cultivo orgânico de um jardim, respeitando a biodiversidade do solo
e da região, usando fertilizantes e pesticidas naturais.

huachicol
Huachicol: O álcool da bebida você adúlteras, atualmente refere-se a outras substâncias tais como gasolina e diesel.
Acredita-se que esta palavra é que vem o nahualt.

huachicolero
Huachicolero: Pessoa ou pessoas envolvidos no roubo de combustível, gasolina, no México. Origem da palavra do
Náhuatl que deu sua origem quando alcoólicas bebidas adulteraban.

huerta organica
Jardinagem orgânica: é uma área de terra onde uma colheita de verduras, legumes, plantas medicinais e árvores de
fruto, sem o uso de produtos químicos é feita. Sementeira é creditada com pesticidas naturais e fertilizantes orgânicos.

hulero
HULERO: Huleeero, huleeero, nos estádios de futebol no México é usado de forma depreciativa e é uma maneira de
dizer culero.

humildad

Humildade: É o húmus de raiz latina (terra). Os meios de humildade palavra literalmente prostrado na terra que era a
forma de adoração das culturas antigas era uma maneira de reconhecer o divino comeu a baixeza humana é por isso
que há uma diferença entre humildade e submissão da razão é que: humilde camurça Deus e submissos diante de
outros.?

iatrogenia
Iatrogênica: Iatros (médico) genia (origem) doenças causadas por erros médicos, por contágio em internações, efeito
colateral do abuso de drogas

imposision de manos
Imposição de mãos: personalizada do início da Igreja ensinado por Jesus Cristo que foi para colocar as mãos sobre a
cabeça de uma pessoa para receber cuidados de saúde ou um presente especial.

incate
incate é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "incate", sendo o seu significado: Incate: ajoelhe-se perante
uma entidade elevada em uma atitude de humildade e reverência.

incubar
Incubação: Incube uma ideia, um projeto, uma ideia para engravidar.

inculcar
Instilar vem da mesma família dá a palavra calca, rastreamento, stress, faça uma cópia do. . . Exemplos: Quando os
pais querem incutir alguma coisa para as crianças, que a melhor maneira é, repetida muitas vezes necessário um
conceito do cérebro para codificar informações novas, o resultado será que as crianças acabam sendo cópia dos pais
ou um tapinha Ron, modelo que pretendam exercer. Os meios de comunicação, anunciantes, logotipos de mercado,
etc. Eles sabem muito bem este princípio e uso ele para comercial usa e assim conseguir penetrar no subconsciente
das pessoas para fins puramente comerciais. Eles também usam para fins políticos, religiosos etc.

incuvar
incuvar é escrito incorretamente e deve ser escrito como "chocar uma ideia, um negócio, um projeto de incubação. . .
"sendo o seu significado: incubação: esta palavra deve ser interpretada de acordo com o contexto de toda a sentença,
embora originalmente significava a eclodir, hoje o termo é usado para expressar aspectos subjetivos da linguagem
como;" uma ideia de incubação, incube um projeto de incubação de negócios. Etc.

indolinguistica
Indolinguistica: É a ciência da linguagem interior, etimologicamente vem do interior do significado grego endo e
linguística, ciência da linguagem.

indotrinar
Indotrinar: É um processo que valores imponentes pela força. O indotrinamiento não tem a liberdade de rejeitar os
valores que são inculcados.

infórmamelo
Informamelo: Uma maneira de falar da América central, a dizer "me dê informação"

inteligencias multiples
Inteligências múltiplas: de acordo com Howard Gardner tem oito tipos de inteligências; Linguística, lógico-matemática,
espacial, musical, corporal-cinestésica, intrapessoal, interpessoal, naturalista.

inteligente
Inteligente: Refere-se a alguém que sabe ler seus próprios códigos internos onde reside a verdadeira sabedoria e
escolher o melhor desses códigos. Hoje é chamado o livro de instruções da vida onde nossa genética e a sabedoria
perene de nossos antepassados. 9

intoxicaci¿n celular
Intoxicação celular: as toxinas presentes no corpo vem o desgaste do seu próprio tecido, mas a maioria vêm a
degradação dos géneros alimentícios. Todas as toxinas são aceitos pela Agência, que não excedam o limite.

iperfagia
Hiperfagia: transtorno alimentar que envolve comer demais. Pessoas que sofrem desta desordem são aqueles que
consomem muitos défice alimentar (seudotroficos), entrando para subtrair os poucos nutrientes que armazenaram o
corpo, esta é a razão por que a queda em espiral sem retorno, o que traz como re verdadeiros distúrbios metabólicos
como obesidade e diabetes.

ipofagia
Ipofagia: Perda de apetite, falta de apetite por algum desequilíbrio do corpo de origem multifatorial, principalmente
quando o corpo está preso de substâncias que não são assimilável de sua economia e, portanto, procura canais de
dreno para sua deportação, veio uma crise curativa e como resultado, o corpo entra como greve de fome de animais.

iridolog¿a
Iridologia: Diagnóstico através da íris dos olhos para determinar o local, o grau de estabelecimento do tecido, a
deterioração do órgão.

jehovã
Gehova: (YHWH) os judeus não pronunciam esse nome desde que não tem nenhuma tradução literal, qualquer vogal
que adicioná-lo é um erro de tradução séria. Jesus nunca pronuncia esse nome porque não é nome próprio estas
consoantes significa literalmente ser ou Mr (que tem vida se mesmo)-o grande eu sou - e Deus disse a Moisés: Eu sou
o que sou. E ele disse: assim, dizer aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a você. EXO 03:14

jimbalo
Jimbalo: Quer dizer avientalo, la fora.

josear
Josear: Quando animais procuram o alimento Humalog tudo em seu caminho, com o focinho eles cheiram e lambem
tudo o que encontrarem.

judío
Judeu: Existem três tipos de judeus, descendentes de Judá, nascido na Judeia, que abraçam a religião judaica e a
circuncisão.

jugoterapia
Suco terapia: envolve tomar sucos da estação, por muito tempo sob um períodos de supervisão especializada.

justan
Eles só: saia de manta usada entre o vestido e roupa interior para que ele seja transparente.

kale
Kale: Palavra que vem do kale significado em inglês.

la nube
A nuvem: é uma metáfora usada para referir-se ao serviço de armazenamento e backup que nos permite acessar de
qualquer computador.

latrogénico
latrogenico é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Iatrogenic", sendo o seu significado: iatrogênica: drogas
de tratamento médico e espaços de hospital que são referidos como iatrogênica porque eles podem desencadear
efeitos colaterais. Uma medicação para gastrite pode alterar os nervos e medicação do nervo pode afetar os rins, Etc.

liberales
Liberais: Na política tendem a ser que duas correntes ideológicos liberais que estão de um lado e do outro lado, os
conservadores, um exemplo são muito claros os Democratas e republicanos nos Estados Unidos. Liberais é o
progressivo atual que a qualquer custo dar-lhe a entrada para os novos (Democratas) e os conservadores preferem os
valores antigos que deu bons resultados para o progresso da nação (republicanos) e eles são muito cuidadosos para
as mudanças.

libre albedrio
Livre arbítrio: doutrina iniciada pelo espanhol jesuíta Luis de Molina que consiste a crença de todos os seres humanos
são livres para escolher entre o bem e o mal em seu próprio será, doutrina que é anexada para a predestinação de
Calvino o francês Juan em tempo da Reforma Protestante. Se Deus é soberano homem falha ao escolher, se o
homem escolhe Deus deixe ser soberano.

limbo
Lâmina de folha: lugar onde estão os justos que não são batizados de acordo com a religião católica.

logoterapia
Fonoaudiologia: primeiro use da logoterapia eram gregos, embora o conceito é relativamente novo. Logoterapia
literalmente é encontrar significado para a vida, quem eu sou, onde eu venho, isso é o que eu quero, onde eu vou.

lord
Senhor: Embora este título concedido é da nobreza na Inglaterra muito antes da reforma protestante, com a reforma,
este título é conferido a Deus e senhor, para se referir a homens.

louis kuhne
Luis Kune: Fundador da nova ciência da cura sem drogas ou Operacionesaleman (1835-1901) considerado um dos
apóstolos de hidroterapia.

lurias
Lurias: Luria Issac era uma cabalista de origem judaica que dedicou sua vida para ensinar a cabala na 12:00. O mosto
lurias a palavra como um sinônimo para louco ou estranho.

luzbel
Cybeli significa amanhecer lucero, nome de acordo com a tradição judaica é o anjo dado dispensado por Deus quando
ele se rebelou contra o de acordo com as escrituras hebraicas esta sendo ele era igual a Deus e por este erro grave,
ele foi destronado e enviado à terra e hoje conhecido pelo nome de Satan... How são caído do céu , Lucero Dawn!
Você foi derrubado no chão, você quem você vencías nações. Isaías 14:12. outro possível significado é que dos " baal
34 luz; um Deus pagão das nações vizinhas do povo de israel

magnetoterapia
Terapia magnética: aplicação de ímãs em diferentes partes do corpo para equilibrar os mesmos campos
electromagnéticos.

maicol
maicol é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Michael", sendo o seu significado:<br>Maicol: É a pronúncia
de Michael nome Inglês Mi-ka-a origem hebraica que significa quem como Deus.??? O nome latinizado masculino é
Miguel e Micaela feminino. Miguel é um arcanjo bíblico mencionado no Jude 1:9 e Apocalipse 12:7.

maicol
Maicol é como Michael e Michael profere é uma forma de inglês, que por sua vez vem do Hebraico Mi-ka, o que
significa "quem como Deus". Do Miguel latinizado masculino e o feminino Micaela

majadero
Calcadeira: Esta palavra entra o eixo quando os rebanhos na antiga Espanha era comum, uma adulteração foi o
responsável por administrar os rebanhos, lugares destinados a pastagem de animais e amassar alguns feijões em um
almofariz. Eles eram considerados pessoas ignorantes do vulgar, incultos. Essas pessoas tinham uma língua rústica e
vulgar que esta palavra com o tempo começou a ser usado como um sinônimo de bobo, falando bobagem.

mal de pujo
Pujo ruim: Listas de muito pouca fezes com muco e sangue. Possivelmente é o nome dessa pessoa produz alguns
empurra um movimento intestinal.

maldecir
Maldição: Dizer um mal contra alguém ( mal dizer ) ou auto. Exemplo, eu sou um tolo é uma forma de maldição contra
si mesmo; Você é uma cabeça dura, oca, é uma forma de xingar os outros. Eu herdei a doença da minha mãe, tudo
que eu errei, eu sou um perdedor, etc.

malhaya
Maldição: Ele expressa um desejo de obter algo, ao mesmo tempo reconhece que há um mal que não me permite
receber o bem que quero. MAL-É-A

mamón
Mateus: Uma palavra de origem aramaica, comumente usada na época de Jesus Cristo naquele tempo mais tarde
popularizada na língua grega, que significa Deus do dinheiro ou riqueza. No livro de Mateus 06:24 diz: ninguém pode

servir a dois senhores, porque você odiar um e ama o outro, ou obedecer a um e desprezará o outro. Não podeis servir
a Deus e às riquezas. ( textual Bíblia edição 2010 )

mancerina
Mancerina: No sul do México, disse mancerina para o que é comumente referido como carrinho, instrumento manual de
uma única roda para transportar diferentes tipos de materiais. Possivelmente o nome vem do guiador, curva e traseira
parte do arado que suporta a mão da pessoa que ara.

mantenimiento predictivo
Manutenção preditiva: a grande maioria dos acontecimentos da vida é de causa e efeito, portanto, são previsíveis.
Manutenção preditiva em um veículo, por exemplo, siga as indicações que dá-me a Agência naquele tempo deve
mudar certas partes e vida do veículo será mais longa.

manuel lezaeta acharan
Manuel Lezaeta Acharan: naturista, advogado chileno nasceu em 17 de junho de 1881 e morreu em 24 de setembro de
1959, discípulo de pai Tadeu de Bisonte-europeu. Criador da doutrina térmica.

mapachista
Mapachista: O grupo armado que surgiu no início do século XX no estado de Chiapas. Proprietários de terra
assumiram peões de braços das fazendas para defender suas terras de possíveis invasões dos zapatistas que
ameaçou entrar no estado.

marchanta
Marchanta: Esta palavra significa uma mulher que vai às compras no mercado, o revendedor refere-se ao macho,
possivelmente esta palavra o francês introduziu na América Latina.

mastresalas
mastresalas é escrito incorretamente e deve ser escrito como "Carver", sendo o seu significado:<br>Carver: No
passado eram os principais servos dos reis que tinham o ónus de provar a comida e bebida servida para as mesas de
seus senhores, atualmente são conhecidos como cabeças dos garçons. No evangelho de John capítulo 2 versículo 9
o governador da festa testar a água transformou em vinho.

mayéutica
Maiêutica: Literalmente significa dar à luz, nome que foi dado às parteiras nos dias da filosofia grega da bobina de
palavra é acreditado por Sócrates que era precisamente o filho de uma parteira. Foi para um interlocutor para iluminar
a verdade, para descobrir por si mesmo, para decodificá-la na sua alma, por meio de um diálogo.

medicina antroposofica
Medicina Antroposófica: sistema holístico de Medicina Antroposófica foi fundado em 1920 por Rudolf Steiner, com base
doutrinária da Antroposofia, que consiste em um poder de regeneração de salutifera de abordagem integrada que tem o
corpo centrado. Massagem rítmica Antroposófica de medicina complementar terapias, Arteterapia, Musicoterapia,
terapia do discurso, aplicações externas e casa de banho.

medicina ayurveda
Medicina ayurvédica: medicina de origem indiana e significado em sânscrito, ciência da vida. Medicina ayurveda inclui
uma gama de tratamentos, incluindo fitoterapia, mudanças na dieta, meditação, massagem e ioga, para manter ou

restaurar a saúde.

medicina eclectica
Medicina eclética: (eclético = escolher o melhor) ramo da medicina que leva a melhor de todas as culturas saudáveis,
como filosofias: medicina ayurvédica medicina chinesa, medicina hebraica medicina medicina tradicional grega,
indígenas medicina cie ntifica medicina homeopática. Etc.

medicina energetica
Medicina energética: é um conceito amplo que inclui diversos sistemas, tais como reflexologia acupuntura, Reiki,
Shiatsu, entre muitos outros e é baseado na crença de que as mudanças na "força vital" do corpo, incluindo os campos
eletrônicos ICOs e eletromagnética, que afectam a saúde humana e eles podem promover a sua cura.

medicina holistica
Medicina holística: medicina que busca a integração dos três níveis do ser através de terapias complementares,
levando em consideração a premissa fundamental que todo é mais do que a soma das suas partes

mediocracia
Mediocracia: Sistema político de um país onde os meios de comunicação têm interferência no processo de tomada de
decisão para escolher seus líderes.

melancólico
Melancolia: Um dos quatro temperamentos básicos que são atribuídas a Hipócrates, o pai da medicina. É um
temperamento extremamente introvertido com uma grande cesibilidad de belas artes sua introversão marcado faz com
que seja uma pessoa muito criativa. Profissões que a melancolia toca muito bem; alto-falantes, músicos, poetas,
escritores, pintores e designers gráficos Etc.

metamedicina
Metamedicine: O termo vem do prefixo grego meta significado além. Isto significa que o Metamedicine vai além da
medicina tradicional. Uma metafísica de medicina que transcende o plano físico para pesquisar por razões
psicológicas e espirituais.

microgotas
as gotas é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Microdose", sendo o seu significado:<br>Microdose:
Chama-se microdose para um método de tratamento é aplicar uma ou duas gotas sublingual ( debaixo da língua, ) para
uma mais rápida absorção da substância activa através do sistema nervoso central.

midicina suprema
Medicina suprema: sistema filosófico das Ciências da saúde propôs um profilático mais que importa a abordagem
baseada no princípio da prevenção.

minimalista
Minimalismo: Minimalismo é uma tendência moderna que contrasta com todos os elaborados e complicado,
principalmente no estilo barroco. Pode encontrá-lo em arte, arquitetura, design, decoração de interiores. Etc.

mitote

Mitote: Esta palavra é de origem nahuatl e significa muitas vozes que são ouvidas ao mesmo tempo através da mente
racional que não nos permite ver a realidade objetiva se não o oposto cria confusão mental. Mitote também pode
significar fofoca ou boato.

mitotero
Mitotero: Alguém de pouco critério e que espalhou opiniões sem verificar que esses sen falso ou verdadeiro, também é
dito mitoteros as pessoas são muito determinadas a fofoca e boato

molcajete
Molcajete: Peça esculpido em pedra para preparar o molho com tomates e pimentões.

molecula espiritual
O DMT é um ingrediente ativo que é encontrado no cérebro e alguns considerados plantas alucinógenas. Entre eles o
mais conhecido é a Ayahuasca, medicina sagrada da Amazônia. É usado pelos xamãs ou curandeiros em um contexto
terapêutico e de cura. O DMT é uma substância poderosa em nosso corpo. A glândula pineal é usada para
reprogramar os 5 sentidos inferiores, ampliando sua gama de percepção.

molina
Molina: Sobrenome de origem espanhola que significa casa de rodas. Significa, literalmente, moinho de vento.

molinismo
Molinismo: Doutrina do livre arbítrio, criado pelo teólogo jesuíta espanhol Luis de Molina que é anexado para a doutrina
da predestinação e soberania divina onde Deus é ele que escolhe e predestina que será salvo. E o livre arbítrio cada
pessoa é responsável por sua salvação, pode escolher o bem ou o mal próprio escolherá.

monodieta
Dieta mono: consiste em comer comida em suma períodos com diferentes propósitos, controle de peso, desintoxicação
do corpo para fins terapêuticos. Etc.

monomorfismo
Monomorfismo: Teoria que postula a Pasteur. De acordo com isto, cada germe é imutável e dá origem a uma doença
diferente e, inversamente, cada doença é devido a um germe diferente que vem de fora, o interior dos tecidos e sangue
são estéreis.

mormado
Mormado: Normalmente diz-se que uma pessoa é mormada quando você tem uma gripe atordoado. Não há nenhum
fluxo nasal, portanto, é de notar na fala.

museo
Museu: Paulo Giovio historiador italiano (1483-1552) abre pela primeira vez você vê um museu em Itália com uma
coleção de retratos e decidiu-se pela primeira vez dar o nome do Museu em honra das nove Musas da mitologia grega.

musicoterapia
Musicoterapia: usar a música com a cura, especialmente final como relaxante do sistema nervoso.

muxes
MUXES: - Mushes - no estado de oaxaca zapoteca muxe linguagem significa masculino que se veste em mulheres e
desempenha um papel feminino dentro da Comunidade.

muzu
Muzu: Excesso de bebidas que permanecem no fundo do vidro, tais como café, farinha de aveia, pozole etc muzu muzu

nahual
Nahual: Crença é acredita de toltecas. Qualquer pessoa de um animal - que acompanha o nahual, dependendo do tipo
de animal é a personalidade.

namungajo
Namungajo: Em alguns lugares no México são conhecidas como candidíase. É uma doença que dá aos bebês na
boca, expondo-os à chuva

nanotecnologia
Nanotecnologia: A ciência da nanotecnologia lida com materiais de dimensões muito pequenas, ou seja, a escala Nano.
O nano profijo significa mil milionésimo, assim, um nanômetro é um bilionésimo do metro.

naturismo
Naturismo: A doutrina que ele anexado o conservante e cura a virtude das doenças; tal doutrina prega um retorno para
a simplicidade da vida no ar livre, comida frugal, exercício moderado, costumes.

neuroteologia
É um ramo da neurociência que lida com o estudo da neurobiologia, religião e espiritualidade, o divino (theos) e
fenômenos de fundo neurológico humano (neurônio) para determinadas experiências religiosas

niño hipotrofico
Criança hipotrofico: soluço é trofos alimento hipotrofico uma criança são o que não se desenvolvem por ter um órgão
atrofiado, ou muitos.

nutricion ortomolecular
Nutrição molecular orto: este ramo da saúde é concebido de forma diferente a doença do fenômeno; Desde então dá
especial importância para a nutrição e a utilização de nutrientes não só de preventivamente, mas terapêutico e tem
como um dos seus fundamentais bases da reabilitação da célula através de sua restauração química interna.

ñapa
NAPA: No sul do México, principalmente no estado de Oaxaca, napa, adição, quando você comprar qualquer
mercadoria e um cliente do dar de local que o extra gratuitamente. ( em marketing vem impresso no recipiente 10% a
mais pelo mesmo preço, )

obesidad mental
Obesidade mental: termo cunhado por Andrew Oitke, Harvard. Refere-se ao fato de sucata de informações do
Cursinho, abundante e inútil.

omeopático
Homeopática: Homo (mesma patia homeopática (sofrimento) seria uma substância contida em um efeito semelhante
para os sintomas que você tem.) Exemplo: Se uma pessoa tem uma homeopatia abscesso recomenda uma substância
activa que terá como resultado a que vai sair mais abcessos para chegar mais rapidamente a cura final. Homeopatia
tem um critério muito diferente da alopatia interpretar a doença.

omniscio
Sabedoria: Temos duas memórias, um temporário e outros transcendentais e com base nesta premissa fundamental
que deve diferenciar entre sabedoria temporária que têm acumulado ao longo da vida através do conhecimento e
experiências. O outro tipo de sabedoria é o transcendental, que é conhecido como o gene de memória, informações de
memória também conhecido como holográfico que está dentro de nossos genes para gerações, mas muito poucas
pessoas conseguem acessar este tipo de sabedoria.

ortofagia
Ortofagia: do grego = a¸ae¬³¹± = (comer corretamente) o principal objetivo do sistema de Ortofagia está focado em
como comer nossa comida para aproveitar melhor os nutrientes e obter uma boa digestão, levando em consideração
que não comemos O que comemos mas sim do que assimilar. Damos muita ênfase para o que comemos, mas como
esquecer o que nós comemos, comer estressado, comer com pressa, comer demais, comer alimentos muito
processados, comer e beber ao mesmo tempo Etc. todos estes erros da tabela afetam nossa saúde. Embora a grande
maioria das pessoas assume nutrição conto em sua dieta de muito poucas pessoas consideram a importância que tem
para comer corretamente.

ozonoterapia
Terapia de ozônio: é um gás que situa-se nas camadas superiores da atmosfera. Foi descoberto no século XIX como
uma aplicação terapêutica.

padre tadeo
Thaddeus pai: Padre, o médico naturalista alemão. (1858-1926. ) . Manuel Lezaeta mestre e discípulo de Sebastián
Knieipp (apóstolo de hidroterapia contemporânea).

palabra corrompida
Corromper: as palavras têm alguma validade, eles nascem eles evoluem e regridem, e no final, muitos deles morrem.
Corrupto é uma palavra, se decompor, des conceituar, dar um sentido que não coincide com a sua etimologia.

paleativo
paleativo é escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Paliativo", sendo o seu significado: Paliativo: ramo da
medicina que ataca não a causa, mas o efeito de uma patologia. Paliativo não cura, mas ajuda a melhorar a qualidade
de vida dos pacientes. O abuso do hospício pode desencadear efeitos colaterais e problema iatrogênica.

paleodieta
Dieta paleo: aqueles que praticam esta dieta não consomem alimentos processados tais como; enlatados, legumes,
grãos refinados, açúcares e produtos processados industrialmente. Laticínios e ovos. Isso significa que sua dieta é
baseada principalmente em carnes vermelhas e brancas, peixe, mariscos, nozes, legumes, frutas, etc. Isso sim, tudo
cru.

paliativo
Paliativo: Qualquer medicamento que é direcionado para o efeito e não a verdadeira causa da doença é considerado

um paliativo, já que faz desaparecer os sintomas, mas a doença permanece latente.

parachico
Tipo: Personagem que usa uma máscara para dançar ao ritmo do tambor e apito de carrizo, originalmente do estado de
Chiapas.

pasar una cuarentena
Quarentena: Este costume é muito antigo, se nós revemos as escrituras hebraicas, descobrir uma origem possível,
quando choveu quarenta dias e quarenta noites, depois, no Monte Sinai, quando Moisés jejuns de quarenta dias antes
de receber as tábuas da lei, e l. o Pentateuco escrito pelas mesmas pessoas com lepra conseguiu salvar o
acampamento para evitar o possível contágio, também li que estavam perdidos no deserto por 40 anos antes de entrar
na terra prometida. No novo testamento, novamente Jesus jejua por quarenta dias no deserto antes de começar seu
ministério, quando ele se levanta para quarenta dias aparece aos seus discípulos. Possivelmente a quarentena é para
que o mesmo corpo para curar por dentro usando todos os mecanismos de purificação que possui.

patriarca
Patriarca: A palavra é composta das embarcações gregas que significa pai e arca, que significa velho. Ele era a figura
principal usada pelos judeus para organizar seus clãs, este lugar foi ocupado pelo filho mais velho do Patriarca quando
isto estava faltando. Quando as doze tribos de Israel, nascido em cada tribo tinham um patriarca que ele representava.

paz
O conceito de paz que os hebreus não é o mesmo que conhecemos; para a cultura hebraica paz vai mais além da
ausência de guerra ou de conflitos entre as pessoas no idioma hebraico pronuncia-" SHALOM " Isso quer dizer que
todo o ser situa-se em completa harmonia espírito alma e corpo shalom é o nível mais elevado de integridade que o ser
pode conseguir. Pela mesma razão saudação de judeus com a frase de shalom.

pedagogos
Educadores: Pessoa que se especializou na carreira de pedagogia. Guias do instrutor, facilitadores das crianças.

pentecostalismo
Pentecostalismo: Movimento religioso que surge no início do século XX nos Estados Unidos da América do Norte com
o nome também das assembleias de Deus. Esta corrente religiosa leva a doutrina do batismo no Espírito Santo no dia
de Pentecostes que desceu sobre os discípulos no Cenáculo.

pepenador
Catadores: No México chamado les carniceiros para pessoas envolvidos na reciclagem de lixo para revenda, tais como;
ferro, alumínio, papelão, plástico e vidro

perdon
Perdão: O perdão é a chave mestra para conquistar a saúde duradoura, é de perdão para um self e perdão para com
os outros.

persona
Pessoa: a pessoa da palavra vem do teatro grego. Palavra que os psicólogos modernos introduzido em seus textos da
psicologia da personalidade. O prefixo por u, por meios de elevação e eles são, mau som som elevação daria o nome
dado à máscara que os atores gregos, usou essas máscaras tinha a qualidade para aumentar o som quando o ator

falou de ser ouvida pelo público.???

persona pataletuda
Pantaletuda: Possivelmente quer dizer pantaletuda, em chiapas as meninas que não foram colocadas corretamente o
Shorty e eles foi quando grande ou não quer ser um vestido chamado em um pantaletudas de forma depreciativa.

pescuecero
Pescuecero: Comerciante que encarece produtos e altera sua escala em seu favor.

pespicaz
pespicaz é escrito incorretamente e deve ser escrito como "perspicaz" sendo seu significado:<br>PERSPICAZ: Alguém
com uma intuição altamente desenvolvida que tende a olhar mais do que os sentidos lógicos. Uma visão pode ser
desenvolver através do inquérito.

petate
Mochila: A petatl de palavra, de origem Náhuatl, é o nome de um tipo de esteira de Palm usado como cama entre os
antigos Astecas e ainda ainda é usado em alguns Estados da província. A voz contida na nossa língua sob a forma de
uma mochila.

peyote
Peiote: Peyote é um cacto que cresce nos desertos do norte do México. Este cacto contém um alcaloide chamado
mescalina. Mescalina é uma droga psicodélica com efeitos semelhantes do LSD. -O mescal tem sido usado por
culturas indígenas por milhares de anos para induzir estados alterados de consciência durante rituais religiosos.

piliste
Piliste: Qualquer coisa ou objeto que tende a menosprezar e vincar disse que era piliste.

piropo
ELOGIO: Pyro-fogo-anteriormente que o elogio foi que uma pedra de acordo com acredita-se que foi lançada pelos
vulcões da grana de cor. Mais tarde começou a usar como metáfora na literatura. No México o elogio é uma frase para
exaltar determinados atributos femininos e se o elogio for recebido é conseguido é o blush da senhora.

pitonisa
Bruxa: A palavra nascida é acredita com base na palavra como sinônimo de cobra ou demônio Python. Esta palavra
começa a aparecer no século IV D. C com os clérigos da época como sinônimo de bruxa, acho. Feminina sacerdotisa
do oráculo de Delfos na Grécia.

pizcatl
Pizcatl: Palavra de origem nahualt, que, eventualmente, ser castellanizó dando origem a palavras piscar, tapiscar, que
significa recolher a colheita com as mãos; milho, café, algodão, etc.

plata coloidal
Prata coloidal: antibiótico natural que extraiu prata e muito útil para a desinfecção de água.

polimatia
Polimatia: Polimatia o termo vem de uma palavra grega que significa que você sabe e sei de muitos campos, seria um
indivíduo que se destaca em vários ramos do conhecimento. O termo se refere a pessoas cujas habilidades não estão
restritas a uma determinada área, geralmente dominam diferentes disciplinas, as artes e Ciências.

popurrí
Pot-pourri: Palavra de origem francesa, pot pot-pourri - podre. Na América Latina significa tocantes ou cantar coros
pequenos de diferentes arranjos musicais.

posicionamiento web
Posicionamento web: aparecem nos primeiros lugares dos motores de busca google principalmente é chamado de
otimização de mecanismo de busca.

pozol agrio
Pozole tart: esta bebida tradicional do estado de Chiapas é feita de milho cozido e a massa é fermentada para
consumi-lo azedo. Ele é usado para corrigir problemas de estômago, equivalentes a beber iogurte.

pozol blanco
Pozole blanco: bebida tradicional do Sul do México, principalmente de Chiapas e Tabascose feita de milho cozido até
que ele explode e depois moído é bêbada com ou sem açúcar.

pozol de cacao
Pozole de cacau: bebida tradicional do Sul do México principalmente Chiapas e Tabasco. É feita de milho, cozido e
moído com cacau e canela.

pre universitario
Escola: pré (prefixo antes). . . ) Curso para preparar os estudantes para acessar a Universidade.

preceptor
Tutor: compartilha preceitos para os mais jovens para a sua formação que são de utilidade para a vida.

pregonanado
Elogiado: Entender esta palavra que nós temos que voltar aos tempos antigos quando não havia nenhuma mídia
moderna de hoje, um chorão era um oficial de um rei que foi encarregado de pregar alguma notícia de interesse,
incluindo os editais promulgada no Reino, poderíamos dizer que proclamou é algo que já foi anunciado pelo pregoeiro.

preinscrito en el sena
Pré-registadas: Pré-registo, registar-se cedo para um estudante para manter seu lugar quando da escola em casa. No
México os preregistrations são em fevereiro para nível básico e em agosto o siclo que escola chuta.

presbítero
Sacerdote: Quem escolhê-lo para sua maturidade e experiência para se tornar parte do presbitério (corpo de anciãos)
que estão encarregados de presidir os assemblies cristãs e pastoreio do rebanho (igreja).

proactiva
Proactive: Uma pessoa com um domínio próprio para fazer as suas próprias decisões, que tem mandato de auto, que
sabe controlar suas emoções; É o oposto de uma pessoa reativa que age de acordo com o meio que o rodeia, falta de
autocontrole, que não tem nenhum domínio de suas emoções, que reage dependendo das circunstâncias.

programaci¿n nerurolinguistica
Programação neuro-linguística: PNL foi desenvolvido por Richard Bandler (especialista de informática) e John Grinder
(linguista) estudou os padrões de seres humanos para desenvolver modelos e técnicas que poderiam explicar a magia
e a ilusão do c comportamento e comunicação humana.

pseudolipos
Pseudolipos: inflamação de - falso gordo - de baixa intensidade que muitas vezes é confundida com a obesidade.
Manifesta-se com retenção de água, inchaço, metabolismo lento, etc de intestino preguiçoso.

psicología
Psicologia: Alma (psique) (logos) palavra, Carl jung é o melhor definido pela psicologia como o "inconsciente coletivo" a
alma é o disco rígido de cada ser humano, onde todas as informações sobre os nossos antepassados. Atualmente a
ciência você colocar outro nome "O livro das instruções da vida". Alguns indivíduos podem penetrar o labirinto do
torque alma decifrar milhões de códigos que nos fazem agir de uma forma que não entendemos, então poderíamos nos
encontrar esse aforismo dos gregos: "Conhece a mesmo e sei que os deuses e o universo"; . . .

psicomagia
Psychomagic: É o nome que o escritor chileno Alejandro Jodorowsky dá uma técnica por ele exercida so-called de cura
espiritual. É baseado no princípio se acredita acreditar. Ferramenta usada frequentemente pelo xamã e curandeiro
para criar uma ilusão de óptica para o assunto a penetrar em seu sistema de crenças, uma vez alcançado o objetivo, o
assunto entra em uma outra realidade onde a começa a criar ilusões para o mesmo.

pumpo
Pumpo: Utensílio de origem natural, que serve para manter a água fresca e transportá-lo para o campo de trabalho dos
agricultores.

punchi
Punchi: Bebida de energia tradicionais (Punsch em alemão) do México, que consiste de mistura ou de uma mistura de
dois ovos um pequeno copo de licor e liquefaz tempo adicionar pouco a pouco o café quente.

que es bulimia?
Bulimia: Pessoas com bulimia são caracterizadas primeiramente por sofrer bullying com pessoas que vivem juntos, isso
leva a bulimia não aceitar tais como acabam se tornando os carrascos do mesmo corpo (bullying imposto de
automóvel)

que es incircuciso
Circuncidado: Termo pejorativo que foi usado pelos judeus para aqueles que não eram da sua raça. A circuncisão foi
um familiar que começa com Abraão e continua com a lei de Moisés como um ritual de purificação.

que es paradojica
Paradoxo: Retórica de figura que significa contrariamente à opinião estabelecida pela opinião da maioria. Consiste em

duas palavras, o que significa contra e opinião doxa.

que significa la palabra aguite
Aguite: Não é aguite é uma expressão da Caló do norte do México e Texas, que é dizer não fique triste - ou não tenha
medo.

que signiica roeh
ROEH: É uma trasliterada da palavra hebraica para o espanhol, o pastor palavra significa ra-ah, o que significa que
pastoreio.

quedada
Meetup: É um evento que fez os sites com importantes comunidades com a intenção de que os usuários sabem em
pessoa e atividades juntas para promover a amizade deles.

quinto poder
Quinto poder: é um conceito relativamente novo que é usado em países republicanos onde existem três poderes; o
executivo, o legislativo e a judicial imprensa é considerada o quarto poder, internet e redes sociais estão posicionadas
como o quinto poder.

rafael
Rafael: No antigo testamento aparece como um dos sete nomes compostos por Dios. " Rafa Lorde " Isso significa que o
senhor é meu curandeiro e Rafael é uma forma simplificada de " Deus é meu curandeiro ".

reflejoterapia
Reflexologia: Massagem aplicada nas mãos e nos pés para estimular os órgãos internos do corpo.

repepena
Repepena: no final da colheita são algumas frutas que puxou e plantas, recolha esses frutos que foram deixados após
a colheita repepena é chamado.

resilencia
Resiliência: É a capacidade do ser humano que lhe permite lidar com crises ou situações potencialmente adversas e
sair delas reforçadas.

resmolido
Resmolido: Impotência, que uma pessoa se sente quando se tem não como ou com quem fazer o download de sua
coragem.

respiracion conciente
Consentimento para respiração: sistema respiratório é um músculo que tende a atrofiar com a idade devido à poluição
e um estilo de vida sedentário. É importante reaprender através de ginástica respiratória para conseguir autorizações
de respiração.

retorno a lo esencial

De volta ao básico: é uma tendência no mundo voltar a coisa básica deixando aparte tudo supérfluo, para encontrarmos
nossa verdadeira essência.

revolucion idelogica
Revolução ideológica: pessoa ou grupo defendendo ideológica de adaptação à realidade do momento, através da
palavra falada e escrita para despertar a consciência das massas anestesiada pelo costume de velhos paradigmas,
chamando-os para novos conceitos Retorne para o caminho evolutivo da vida social.

roel
ROEL: A grande maioria dos sobrenomes espanholas tem um escudo que o represente, cada escudo contém muitas
figuras circulares chamado roundels, " significa que alguém que encontra sua linhagem "

romper el hielo
Quebrando o gelo: este termo é amplamente utilizado no campo das vendas quando visita de um vendedor de uma
prospecção, é comum a atitude fria do cliente; é por isso que diz que nós temos que quebrar o gelo. Este também é
um recurso que é aplicado no início de uma conferência, quando queremos iniciar uma conversa com um etc de
primeira pessoa.

saballon
Saballón: Nome comum para que dado no sudeste mexicano para um fungo nos pés que causam muita coceira.

sabayon
Sabayon: Sabayon e zabaglione, zabaione, é uma receita de origem italiana, feita com gemas de ovos, açúcar e licor
doce.

sabayon linux
Sabayon Linux: É uma distribuição Linux baseada no Gentoo, criado e mantido pela equipe de IXNAY e Sabayon. O
nome da distribuição vem de uma sobremesa italiana, zabaione, que é à base de ovo.

salacion
Salacion: Em algumas partes do México, esta palavra é usada figurativamente significa má sorte, que tudo dá errado.
A crença popular é que eles têm curado uma pessoa com qualquer feitiço para fazer tudo dar errado. Quando alguém
quer sugestionar a outra água sal na entrada da sua porta.

salio de sus cabales
Deixou seus sentidos: como me levou passou-se. Para dizer que saiu da sua integridade, ele perdeu a compostura.
Possivelmente esta palavra provém da Cabala - esotéricos judeus que vieram para a Espanha.

salutífero
Saudável: Diz-se das plantas, arbustos, árvores, que têm certas virtudes saudáveis.

sanacion cuantica
Cura quântica: termo usado para a neurociência, para explicar fenômenos de cura espontaneamente, onde nenhum
agente externo não envolve mais do que a fé do indivíduo que recebe o milagre

sanacion pranica
Cura Prânica: é um sistema desenvolvido e testado Prânica técnica (energia) para curar e prevenir doenças, equilibrar,
harmonizar e transformar processos energéticos do corpo através dos chakras, a fim de obter uma melhor vid em todos
os seus aspectos: físico, emocional, mental e espiritual.

sanación
Cura: Toda cura é holístico, que começa a partir do centro para a circunferência, espírito, alma e corpo.

sanguíneo
Sangue: Um dos temperamentos de boates. Pessoas com esse temperamento é caracterizada por ser muito
introvertido estão muito contentes e fazer amigos facilmente, como o centro de reuniões. Profissões onde a maioria
destacam-se; Eles são bons atores, ex officio, vendedores de motoristas de meios de comunicação, destaques de
esportes, alto-falantes. Etc.

sapiosexual
Sapiosexual: Latina sapiens, Sage refere-se a essas pessoas, homens e mulheres, que sentem atração sexual para a
inteligência do outro.

se la loncha
é a fatia é escrita incorretamente e deve ser escrita como "almoço", sendo o seu significado: fatia é: é um corrompido
anglicismo que significa - é a almueza-do Inglês palavra almoço que significa meio dia almoço.

seducir
Seduzido: A origem da palavra remonta à antiguidade, encontramos o primeiro enganou no livro de Gênesis, quando a
serpente seduziu Eva e ela por sua vez seduziu Adão então eles comeram do fruto proibido e se desviando do caminho
que o criador tinha plotadas previamente. Nos Evangelhos encontramos novamente vestígios desta seita de saduceus
palavra contra fariseus não duvido de que adquiriram esse apelido por seduzir seus seguidores com crenças
contrariando os fariseus que era a religião oficial do tempo.

semilla de chia
Semente de Chia: arbusto pertencente à família da casa da moeda, o chia cientificamente chamado Salvia hispanica, é
nativa do México e Guatemala e tem sido cultivada desde os tempos pré-colombianos pelos astecas, recentemente tem
sido redescoberto por seu alto valor em óleos ômega-3.

seudo trofico
Seudotrofico: Poder enganoso, alimentos muito processados com muito boa aparência, sabor e cheiro delicioso mas
com baixo valor nutricional. Enganosa produtos que anunciam na mídia com pouco ou nenhum valor nutricional

sexchantaje
Sexo-chantagem: forçar uma pessoa a ter relações sexuais através de chantagem

sexetarianos
Sexetarianos: Pessoas vegan e vegetariano que evita a necessidade sexual entre em contato com carnívoros não só
por razões éticas, se não fosse por razões de saúde no corpo.

sicario
Hitman: Origem da palavra, como acredita-se que se trata da sicare palavra que significa corte. Música era o nome dela
que era curvas facas utilizadas por um grupo que chamou o Selotes ao tempo do domínio romano na Judeia,
instrumento usado dentro de suas roupas para apunhalar aos romanos.

sihuamonte
Sihuamonte: Pré-hispânica a cozinha típica do Sul do México, que envolve cozinhar a carne de animais de jogo e então
prepara um pequeno memorando e legumes no caldo de carne.

sin disfraz
Sem disfarce: sem máscaras, significa ser você mesma, ser autêntica. Vivemos em uma sociedade que nos obriga a
usar trajes diferentes, de acordo com o papel que queremos jogar.

sincera
Sincero: Uma pessoa que é transparente nas suas relações com os outros não tendo nenhum duplo. Acredita-se que
esta palavra é criada do qual quando mel extraído removida a cera é transparente "se enceram"

sistema de creecias
Sistema de crenças: é como se seu disco rígido interno é onde todas as informações que recebemos do nosso
nascimento. Informações que recebemos do ambiente que nos rodeia; família, religião, educação e sociedade em
geral. Isso pode ser alterado se determinarmos, então, o que

soberania alimentaria
Soberania alimentar: o direito dos povos de definir sua política agrícola e de alimentos para com países terceiros. O
direito dos camponeses para a produção de alimentos e o direito dos consumidores para poder decidir o que querem
comer e como e quem produz isto.

sor
SOR: Vem da antiga catalão, que significa irmã possivelmente Catalão levou a soeur francês italiano - ou - suoro.

soroco
Soroco: Pessoa que não entende muitas coisas para mais explicações para o tolo, bobo, dado, lento, estúpido.

suadero
Suadero: No estado de Chiapas, o suadero é um tecido grosso que é colocado entre o dorso do cavalo e a sela.

sufrir
SOFRIMENTO: Sub-abajo sufferre-consciência ser humano que alimenta o subconsciente, viver o passado, culpa,
remorso, frustração etc. Elevar a consciência a supraconsciência não pode escapar a baixa consciência o que
comumente chamamos de sofrimento

suplementos alimenticios3a
Suplementos nutricionais: chama-se suplementos, aqueles alimentos que não são incluídos na nossa dieta diária e o
corpo não produzi-lo. Exemplo desses suplemento é ômega 3

tajo
Tajo: Pedaço de algo pequeno.

talasoterapia
Talassoterapia: É um método terapêutico baseado na utilização do ambiente marinho (água do mar, algas, lama e
outras substâncias extraídas do mar) e o clima marinho como um agente terapêutico.

talguate
Talguate: Um corpo muito mole de uma pessoa ou animal.

talmud
Talmude: A palavra hebraica Talmud significa "ensino recebido por um discípulo". Discípulo em Hebraico está escrito
"Talmid". O coração do Talmude é a transcrição literal da Torá também chamado Mishná e o comentário que rodeia o
texto referido como Guemará juntos são chamados de TALMUD.

tanatologia
Tanatologia: Dar assistência profissional para um doente terminal, para que você tenha uma morte digna.

taquitrofico
Taquitrofico: (taqui = rápido fago = comida) pessoas de digestão aceleraram enquanto é verdade que não é bom ter a
digestão lenta, mas isso seria o fim oposto um estenográfico tende a ser muito fino é o tipo de pessoas que estão
sempre a par de dietas para ganhar peso.

tatarata
Tatarata: Os topos fiação saltos são disse a ser tataratas aqueles que ingerem álcool em excesso tataratean andar,
uma criança que começa a caminhar seja tatarateando no início.

tejo
TEIXO: Metal de disco que é usado em um esporte acreditado nasceu na Colômbia, atualmente jogando em vários
países da América.

temazcal
Temazcal: Cavernas pequenas pré-hispânica que tinha a função de purificar o sangue através de fumaça saindo da
pedra é aquecido com fogo.

tembleque
TEMBLEQUE: é um município espanhol na província de Toledo.

tembleque
TEMBLEQUE está escrito incorretamente e ele deve ser escrito como "Tembeleque", sendo o seu
significado:<br>Tembeleque: Diz-se de uma pessoa que, quando andar, não bem coordenado os passos dele e
qualquer objeto que não se move.

terapia del silencio

Silenciar a terapia: cura é encontrar lugares calmos e ficar em silêncio até que o corpo a encontrar seu próprio
equilíbrio.

termoterapia
Termoterapia: É a aplicação para fins terapêuticos de calor no corpo através de corpos materiais dos níveis fisiológicos
altos, sobre a temperatura. O agente terapêutico é o calor, que se espalha a partir do agente térmico para a agência.

tertulias
Reuniões: Reuniões informais são onde diálogos e discutidos diferentes temas que são escolhidos de comum acordo.
Este encontro personalizado que começa um presbítero de nome de Tertuliano com a intenção de retornar às origens
da igreja primitiva no final do século II depois de Cristo

testigo
Testemunha: de acordo com acredita-se que em algumas culturas, tais como o romano e o hebraico que, a fim de ser
capaz de testemunhar a favor ou contra um homens de pessoa jogou seus testículos como um princípio de veracidade
em seu dito. Agora ele diz que eu te dou minha palavra de homem que é porque não era permitidas mulheres atuar
como testemunhas

tichanila
Tichanila: O mítica personagem do sexo feminino, que, segundo a lenda, é revelado em alguns solitário coloca este
Chiapas com um cabelo longo tocasse o chão.

tiliches
Tiliches: Objetos de pouco valor deixaram de usar e manter com a esperança que um dia podemos servir.

tinaja
Jar: É possível que esta palavra deriva o Tanakh Hebraico que significa escritos. O Tanakh foram uma olaria onde
guardados rolos de pergaminho de livros diferentes do que é hoje conhecido como a Bíblia. No México os vidrinhos
continuam a ser utilizados como recipientes para água

tirar la toalla
Jogar a toalha: esta frase vem do pugilismo, quando uma das partes não quer continuar a luta deve jogar a toalha na
lona aceitando sua derrota. É por isso jogando na toalha significa desistir.

tisis
Consumo: Nome atribuído a tuberculose pulmonar, por causa do enfraquecimento sofrido pelos pacientes desta
doença.

tiznado
Manuel: Manchado de sujeira, manchas pretas formaram nas cozinhas de lenha por causa da fumaça.

tlayudas
TLAYUDAS: Prato de Oaxaca que consiste de um tortilhas de milho grande combinado com feijão, pedaços de prato de
carne assada ou frita. Muito semelhante a uma pizza.

tol
TOL: Utensílio usado para tortilhas de origem natural, é um tipo de casca da abóbora não comestível muito difícil tirar o
top em um movimento circular, permanecendo um recipiente térmico do que no sul do México chamado TOL.

trafico web
Web de tráfego: é uma forma de medir a quantidade de dados recebidos ou emitidos e o número de visitantes que têm
um web site.

tramoler
Tramoler: Mover de um lado para outro com a mão sobre uma pedra de moer.

tranquilazo
tranquilazo é escrito incorretamente e deve ser escrito como silêncio como seu significado: TRANQUILAZO: é uma
barbárie que vem tranquila palavra que significa "muito lento", "excesso de tranquilidade"

tranquilazo
tranquilazo é escrito incorretamente e deve ser escrito como silêncio como seu significado: TRANQUILAZO: é uma
barbárie que vem tranquila palavra que significa "muito lento", "excesso de tranquilidade"

tranquilazo
tranquilazo é escrito incorretamente e deve ser escrito como silêncio como seu significado: TRANQUILAZO: é uma
barbárie que vem tranquila palavra que significa "muito lento", "excesso de tranquilidade"

trinidad
Trinidad: Doutrina da igreja que acredita na Dios Padre Dios Hijo e nele Deus Espírito Santo, três em um.

trofología
Trophology, é a arte de aprender a escolher os alimentos mais adequados para cada tipo de organismos, de acordo
com os temperamentos boates; sangue, colérico, melancólicos e fleumático temperamentos cada requerem um tipo de
poder. Além disso trophology baseia-se no princípio de Hipócrates: "que seu alimento seja seu remédio e seu remédio
seu alimento". Considere também o alimento para sua compatibilidade e o valor de troforegenerativo, ao invés de pela
abordagem nutricional enfoca seu valor terapêutico e homeostático.

trofologo
TROFOLOGO: Profissional dedicado a trophology como conselheiro de saúde, é responsável por orientar uma pessoa
para aconselhar sobre o tipo de alimentos que você deve estar de acordo com sua constituição, idade, sexo, ocupação,
temperamento etc. um verdadeiro trofologo não padronizar dietas nem sistematiza regimes cada pessoa requer um
regime personalizado, levando em consideração, apoiar a quantidade, qualidade e valor alimentar regenerativa.

trofoterapia
Trofoterapia: Cura através dos alimentos. Este método foi usado na antiga Grécia e um dos seus antecessores
maiores foi considerado o pai da medicina Hipócrates.

trofólogo
Conselheiro de saúde: pessoa que trabalha com a comunidade de ensino e promover hábitos saudáveis para melhorar

a nossa forma de vida e do planeta.

tumbando y capando
Mentindo e capando: ditados populares que nascem tomando como exemplo a habilidade que tinham pessoas que
eram dedicadas para castrar os animais para que eles não sofrem tanto. Isso poderia significar a capacidade de
executar os dois ao mesmo tempo com muita habilidade.

ufologia
Ufologia: Vem da sigla de língua inglesa UFO, que significa em inglês: objeto voador não identificado que é um OVNI.
Sério ufologia, o estudo dos objetos voadores não identificados.

unitarismo
Unitarianismo: Doutrina da igreja, ao contrário da Trindade, acreditando em Deus como o único Deus pai em seu filho
Jesus Cristo como o Redentor e o cabeça da igreja, que foi dada toda a autoridade até o fim do milênio. No Espírito
Santo como adjuvante na redenção para a melhoria dos crentes para que eles podem alcançar a estatura de Cristo
como um objetivo do crente.

veganismo
Veganismo: Considerado o novo movimento social foi, para conscientização sobre os maus-tratos de animais, o que
inclui consumo, desumano reprodutores, touros e espectáculos de circo.

vergudo
VERGUDO: Verga: expressão vulgar do pênis em alguns países de língua espanhola. Vergudo diz de um homem com
pênis grande

vitaminoterapia
Vitamina: Esta terapia consiste no uso de uma forma controlada por especialistas, mega doses de vitaminas,
dependendo das necessidades de cada paciente.

xilam
Xilam: arte marcial dos antigos Astecas, zapotecas e maias. Homens treinados para briga de guerra que atualmente
está sendo renascida no México.

yagual
yagual: pedaço de pano que Twining em forma circular de pequeno porte, que serviu para mulheres carregando coisas
pesadas na cabeça.

yeshua
Yeshua: é o nome verdadeiro em Hebraico de Jesus Cristo que significa aquele que salva.

zapatistas
Zapatistas: Grupo armado que lutou no início do século XX no sul do México de Emiliano Zapata comandado com o
lema - terra e liberdade. Atualmente são auto denominado Zapatistas outro grupo armado que surgiu no estado de
Chiapas, sob o comando do comandante sub Marcos.

zoque
Zoque: ( O verdadeiro homem de palavra ) Linguagem e um dos grupos étnicos do estado de Chiapas, no processo de
extinção.

zoquete
Vacilão: no sul de México, uma pessoa de baixa estatura.

¡carajo!
Inferno: significa o membro viril, mas num sentido coloquial tem outra conotação que pode significar surpresa, choque,
raiva, para não aceitar algo que é essencial para mim.

¿qué es un bolo?
Alerta: Um alerta é um bêbado no sudeste do México.

